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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 164(Ι)/2022 
Αρ. 4917,  4.11.2022 

Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 164(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2020 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: 
L 255, 
30.9.2005, 
σ. 22. 

Για  σκοπούς  καλύτερης  εφαρμογής  της  πράξης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  με  τίτλο  «Οδηγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», ως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, 
 
 
 
 
 

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) του1993 

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 
100(Ι) του 2014 

38(Ι) του 2015 
100(I) του 2016 

93(I) του 2017 
159(Ι) του 2019 
197(Ι) του 2020. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 1990 έως 2020 (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 2022.

Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 
 
 

(α)    Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ή σύζυγος πολίτη της 
Δημοκρατίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή κάθε πολίτης κράτους μέλους».

 

 
(β)    με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ή σύζυγος πολίτη της 

Δημοκρατίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή κάθε πολίτης κράτους μέλους».
 

 
(γ)    με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 
«(4Α) Για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου στον κλάδο της 

Αρχιτεκτονικής δυνάμει του εδαφίου (4), όταν δεν πληρούνται, για συγκεκριμένους και 
εξαιρετικούς κατά την κρίση του Επιμελητηρίου λόγους, οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4), το Επιμελητήριο κατά την 
αναγνώριση πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις διατάξεις 

του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.».
 

 
(δ)    με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (5) αυτού της φράσης «το ίδιο δε 

ισχύει και για τις βεβαιώσεις που εκδόθηκαν στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία 

κατά ή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία
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κατά ή πριν από την 1η  Μαΐου 2004 και στην Κροατία κατά ή πριν από την 1η  Ιουλίου 
2013» (ενδέκατη μέχρι δέκατη έβδομη γραμμή), με τη φράση «το ίδιο δε ισχύει και για τις 
βεβαιώσεις που εκδίδονται από τα ακόλουθα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν 
κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα 
κατά ή πριν από τις ακόλουθες ημερομηνίες, αντίστοιχα, και πιστοποιούν ότι ο δικαιούχος 
έχει  άδεια  να  φέρει  τον  επαγγελµατικό  τίτλο  του  Αρχιτέκτονα κατά  ή  πριν  από  τις 
ακόλουθες ημερομηνίες, αντίστοιχα, και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο των 
ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων µε τις δραστηριότητες στον τοµέα της Αρχιτεκτονικής 
για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) συνεχών ετών κατά τα πέντε (5) χρόνια πριν από τη 
χορήγηση της βεβαίωσης: 

 
(i)        1η Ιανουαρίου 1995, για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία∙ 

 
(ii)       1η Μαΐου 2004, για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, 

την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία∙ 
 

(iii)      1η Ιουλίου 2013, για την Κροατία». και 
 

(ε)    με την προσθήκη στο εδάφιο (6) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «ή σύζυγος πολίτη της 
Δημοκρατίας» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή κάθε πολίτης κράτους μέλους». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του Πρώτου 
Παραρτήματος. 

3.  Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο Παράρτημα:
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«ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 7) 

 
 

Χώρα 
 

Τίτλος εκπαίδευσης 
 

Οργανισμός που χορηγεί 
τον τίτλο εκπαίδευσης 

 

Πιστοποιητικό που 
συνοδεύει τον τίτλο 

εκπαίδευσης 

 

Ακαδημαϊκό 
έτος αναφοράς 

 

ΒΕΛΓΙΟ 
 

1. Architect/ Architecte 
 

1. Nationale hogescholen voor 
architectuur/Ecoles 

nationales supérieures 
d’architecture 

 

Certificat de stage délivré 
par l’Ordre des 

Architectes/Stagegetuigsch 
rift afgeleverd door de Orde 

van Architecten 

 

1988/1989 

 

2.   Architect/Architecte 
 

2.  Hogere-architectuur- 
instituten/Instituts supérieurs 

d’architecture 

 

3.   Architect/Architecte 
 

3.  Provinciaal Hoger Instituut 
voor Architectuur te 

Hasselt/Ecole provinciale 
supérieure d’architecture de 

Hasselt 

 

4.   Architect/Architecte 
 

4. Koninklijke Academies voor 
Schone Kunsten/Académies 

royales des Beaux-Arts 

 

5.   Architect/Architecte 
 

5.  Sint-Lucasscholen/Ecoles 
Saint-Luc 

 

6. Burgerlijke ingenieur- 
architect/Ingénieur 

Civil Architecte 

 

6.  — Faculteiten Toegepaste 
Wetenschappen van de 

Universiteiten/Facultés des 
sciences appliquées des 

universités 
— “Faculté Polytechnique” 

van Mons 

 

7.  Burgerlijk Ingenieur- 
Architect (Ir. Arch.) 

 

7.   — Katholieke Universiteit 
Leuven, faculteit 

ingenieurswetenschappen 

 

2004/2005 

 

— Vrije Universiteit Brussel, 
faculteit 

ingenieurswetenschappen 

 

8. Master Ingénieur Civil 
Architecte, à finalité 

spécialisée 

 

8.   Faculté Polytechnique de 
Mons 

 

2008/2009 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 

Магистър-Специалност 
aрхитектура 

 

— Университет по 
архитектура, 

строителство и геодезия 
- София, Архитектурен 

факултет 

 

Свидетелство, издадено 
от компетентната Камара 

на архитектите, 
удостоверяващо 
изпълнението на 
предпоставките, 
необходими за 

регистрация като 
архитект с пълна 

проектантска 
правоспособност в 

регистъра на архитектите 

 

2010/2011 

  

—  Варненски свободен 
университет „Черноризец 

Храбър”, Варна, 
Архитектурен факултет 

 

2007/2008 

 

— Висше строително 
училище «Любен 

Каравелов», 
Архитектурен факултет 

 

2009/2010 

 

ΤΣΕΧΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Architektura a 
urbanismus 

 

— Fakulta architektury, České 
vysoké učení technické 

(ČVUT) v Praze 

 

Osvědčení o splnění 
kvalifikačních požadavků 

pro samostatný výkon 

 

2007/2008 
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—  Vysoké učení technické v 
Brně, Fakulta architektury 

 

profese architekta vydané 
Českou komorou architektů 

 

 

Inženýr architekt 
(Ing.Arch.) 

 

—     Technická univerzita v 
Liberci, Fakulta umění a 

architektury 

 

Magistr umění v oboru 
architektura (MgA.) 

 

—  Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v 

Praze 

 

Magistr umění v oboru 
Architektonická tvorba, 

MgA 

 

—      Akademie výtvarných 
umění v Praze 

 

2007/2008 

 

ΔΑΝΙΑ 
 

Bevis for 
kandidatuddannelsen i 
arkitektur (cand.arch.) 

 

—         Kunstakademiets 
Arkitektskole i København 

 
 

1988/1989 

 

—     Arkitektskolen i Århus 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

Diplom-Ingenieur, 
 

—            Universitäten 
(Architektur/Hochbau) 

 

Bescheinigung einer 
zuständigen 

Architektenkammer über 
die Erfüllung der 

Qualifikationsvoraussetzun 
gen im Hinblick auf eine 

Eintragung in die 
Architektenliste 

 

1988/1989 

 

Diplom-Ingenieur Univ. 
 

—  Technische Hochschulen 
(Architektur/Hochbau) 

 

—  Technische Universitäten 
(Architektur/Hochbau) 

 

—  Universitäten- 
Gesamthochschulen 
(Architektur/Hochbau) 

 

—  Hochschulen für bildende 
Künste 

 

—    Hochschulen für Künste 

 

Diplom-Ingenieur, 
Diplom-Ingenieur FH 

 

—         Fachhochschulen 
(Architektur/Hochbau) 

 

—  Universitäten- 
Gesamthochschulen 

(Architektur/Hochbau) bei 
entsprechenden 

Fachhochschulstudiengänge 
n 

 

Master of Arts - M.A. 
 

— Hochschule Bremen — 
University of applied 
Sciences, Fakultät 
Architektur, Bau und 
Umwelt — School of 
Architecture Bremen 

 

2003/2004 

 

—  Fachhochschule Münster 
(University of Applied 
Sciences) – Muenster 
School of Architecture 

 

2000/2001 

 

—  Georg-Simon-Ohm- 
Hochschule Nürnberg 
Fakultät Architektur 

 

2005/2006 

 

—  Hochschule Anhalt 
(University of Applied 
Sciences) Fachbereich 

Architektur, Facility 
Management und 
Geoinformation 

 

2010/2011 
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—   Hochschule Regensburg 
(University of Applied 
Sciences), Fakultät für 

Architektur 

 
 

2007/2008 

 

—    Technische Universität 
München, Fakultät für 

Architektur 

 

2009/2010 

 

—  Hochschule Lausitz, 
Studiengang Architektur, 
Fakultät für Bauen “seit Juli 

2013: Brandenburgische 
Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg” 

 

2009/2010 

 

—   Fachhochschule Lübeck, 
University of Applied 
Sciences, Fachbereich 

Bauwesen 

 

2004/2005 

 

— Fachhochschule für Technik 
und Wirtschaft Dresden, 

Fakultät Bauingenieurwesen/ 
Architektur 

 

2005/2006 

 

—          Fachhochschule 
Erfurt/University of Applied 

Sciences 

 

2006/2007 

 

—  Hochschule 
Augsburg/Augsburg 
University of Applied 

Sciences 

 

2005/2006 

 

—  Hochschule Koblenz, 
Fachbereich Bauwesen 

 

2004/2005 

 

—             Hochschule 
München/Fakultät für 

Architektur 

 

2005/2006 

 

—    Hochschule für Technik 
Stuttgart, Fakultät 

Architektur und Gestaltung 

 

2005/2006 

 

—         SRH Hochschule 
Heidelberg 

 

2013/2014 

 

—   Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste 

Stuttgart, Fachbereich 
Architektur 

 

2006/2007 

 

—     Hochschule Konstanz 
Technik, Wirtschaft und 

Gestaltung (HTWG) 

 

2014/2015 

 

—         Jade Hochschule 
Fachbereich Archtektur 

 

2016/2017 

 

Master of Arts (in 
Kombination mit einem 
Bachelorabschluss in 

Architektur) 

 

Hochschule Trier Fachbereich 
Gestaltung - Fachrichtung 

Architektur 

 

2007/2008 

 

Master of Engineering (in 
Kombination mit einem 
Bachelorabschluss in 

Engineering) 

 

Technische Hochschule 
Mittelhessen (University of 

Applied Sciences) Fachbereich 
Bauwesen 

 

2010/2011 
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Bachelor of Arts - B.A. 
 

—  Hochschule Anhalt 
(University of Applied 
Sciences) Fachbereich 

Architektur, Facility 
Management und 
Geoinformation 

 
 

2010/2011 

 

—    Technische Universität 
München, Fakultät für 

Architektur 

 

2009/2010 

 

—     Alanus Hochschule für 
Kunst und Gesellschaft, 

Bonn 

 

2007/2008 

 

—     Hochschule Konstanz 
Technik, Wirtschaft und 

Gestaltung (HTWG) 

 

2014/2015 

 

Bachelor of Sciences 
(B.Sc.) 

 

Hochschule Bochum, 
Fachbereich Architektur 

 

2003/2004 

 

—  Universität Stuttgart, 
Fakultät 1: Architektur und 

Stadtplanung 

 

2009/2010 

 

Master of Science 
 

Technische Universität 
Braunschweig, Fakultät 

Architektur, 
Bauingenieurwesen und 
Umweltwissenschaften 

 

2007/2008 

 

—        Leibniz Universität 
Hannover, Fakultät für 

Architektur und Landschaft 

 

2011/2012 

 

—  Fachhochschule Aachen, 
Fachbereich Architektur 

 

2009/2010 

 

— Universität Stuttgart, 
Architektur und 
Stadtplanung 

 

2013/2014 

 

Master of Science 
(M.Sc.) in Kombination 

mit dem Bachelor of 
Science (B.Sc.) 

 

—      Bauhaus-Universität 
Weimar 

 

2005/2006 

 

—      Bauhaus-Universität 
Weimar, Fakultät 

Architektur 

 

2008/2009 

 

—      Bauhaus-Universität 
Weimar, Fakultät 

Architektur und Urbanistik 

 

2013/2014 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ 
 

Arhitektuurimagister 
 

Eesti Kunstiakadeemia 
 

 

2006/2007 

 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα – 
Μηχανικού 

 

—  Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα 
αρχιτεκτόνων – μηχανικών 

 

Βεβαίωση που χορηγεί το 
Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία 
επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής 

 

1988/1989 

 

— Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
τμήμα αρχιτεκτόνων – 

μηχανικών της 
Πολυτεχνικής σχολής 

 

— Πανεπιστήμιο Πατρών, 
τμήμα αρχιτεκτόνων – 

 

2003/2004 
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μηχανικών της 

Πολυτεχνικής σχολής 

—  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Πολυτεχνική Σχολή, τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

1999/2000

 
 

—  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Πολυτεχνική 

 
 

1999/2000 

Σχολή, τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

  

 

—Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή  
 

2004/2005 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

ΙΣΠΑΝΙΑ                    Título oficial de 
arquitecto 

Rectores de las universidades 
enumeradas a continuación: 

1988/1989

 

—  Universidad politécnica de 
Cataluña, escuelas 

técnicas superiores de 
arquitectura de Barcelona 

o del Vallès 

 

—  Universidad politécnica de 
Madrid, escuela técnica 

superior de arquitectura de 
Madrid 

 

— Escuela de Arquitectura de 
la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria 

 

—  Universidad politécnica de 
Valencia, escuela técnica 
superior de arquitectura de 

Valencia 

 

—  Universidad de Sevilla, 
escuela 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 País 
Vasco, escuela técnica 

superior de arquitectura de 
San Sebastián 

 
 

— 
 

Universidad de Navarra, 
escuela técnica superior 

de arquitectura de 
Pamplona 

 

 

— 
 

Universidad de A Coruña  
 

1991/1992 

 

— 
 

Universidad de Granada, 
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de 
Granada. 

 
 

1994/1995 
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1997/1998 

 

1998/1999 

 

 

1999/2000 

 

2000/2001 

 

2001/2002 

 

2002/2003 

 

2005/2006 

 

2006/2007 

 

2009/2010 

 

2008/2009 

 

 
 
 

 
 

—   Universidad de Alicante, 
escuela politécnica 
superior de Alicante 

 

—   Universidad Europea de 
Madrid 

 

—   Universidad Ramón Llull, 
escuela técnica superior 

de arquitectura de La Salle 

 

—  Universidad politécnica de 
Cataluña, escuela técnica 
superior de arquitectura de 

Barcelona 

 

—   Universidad Alfonso X El 
Sabio, centro politécnico 
superior de Villanueva de 

la Cañada 

 

—     Universidad de Alcalá 
(Escuela de Arquitectura) 

 

—  Universidad Internacional 
de Cataluña, Escuela 
Técnica Superior de 

Arquitectura 

 

—     Universidad S.E.K. de 
Segovia, centro de 

estudios integrados de 
arquitectura de Segovia 

 

—   Universidad Camilo José 
Cela de Madrid 

 

—    Universidad San Pablo 
CEU 

 

— Universidad CEU Cardenal 
Herrera, Valencia-Escuela 
Superior de Enseñanzas 

Técnicas 

 

—  Universidad Rovira i Virgili 

 

—    Universidad de Málaga. 
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 

 

—    Universidad de Girona. 
Escuela Politécnica 

Superior 

 

—   Universidad Pontificia de 
Salamanca 

 

—  Universidad Francisco de 
Vitoria 

 

—    IE Universidad. Escuela 
Técnica Superior de 

Estudios Integrados de 
Arquitectura 

 

Título de Graduado/a en 
Arquitectura 

 

—    IE Universidad, Escuela 
Técnica Superior de 

Estudios Integrados de 
Arquitectura 
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—  Universidad de Zaragoza. 
Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 

 

—  Universidad Católica San 
Antonio de Murcia 

 

—   Universidad Europea de 
Madrid 

 

— Universitat Internacional de 
Catalunya 

 

—    Universidad San Jorge 
(Zaragoza) 

 

—    Universidad de Navarra 

 

—    Universidad de Girona. 
Escuela Politécnica 

Superior 

 

—  Universitat Ramon Llull, la 
Salle 

 

—   Universidad Alfonso X el 
Sabio 

 

—    Universidad San Pablo 
CEU - Madrid 

 

—  Universitat Politècnica de 
València 

 

—  Universidad de A Coruña. 
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de A 
Coruña 

 

—  Universidad Rovira i Virgili 

 

—     Universidad Cardenal 
Herrera CEU 

 

—  Universidad Francisco de 
Vitoria 

 

—    Universidad de Málaga. 
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 

 

—  Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Escuela de Arquitectura 

 

—  Universidad de Castilla La 
Mancha. Escuela de 

Arquitectura 

 

—   Universidad Camilo José 
Cela de Madrid 

 

—   Universidad de Alicante, 
escuela politécnica 
superior de Alicante 

 

—  Universidad de Sevilla, 
escuela técnica superior 
de arquitectura de Sevilla 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009/2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010/2011
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—  Universitat Politècnica de 
Catalunya 

 

— Universidad de Valladolid - 
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 

 

—     Universidad de Alcalá 
(Escuela de Arquitectura) 

 

Graduado en 
fundamentos de la 

arquitectura + Máster en 
Arquitectura 

 

— Universidad Politécnica de 
Madrid. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura 

de Madrid 

  

—    Universidad Antonio de 
Nebrija 

 

—  Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura - 

Universidad del Pais 
Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea 

 

—   Universidad Europea de 
Madrid 

 

— Universidad Politécnica de 
Valencia. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura 

 

—   Universidad de Alicante, 
escuela politécnica 
superior de Alicante 

 

—   Universidad de Alcalá de 
Henares. Escuela 

Politécnica de Alcalá de 
Henares 

 

—     Universidad Cardenal 
Herrera CEU 

 

—   Universidad Europea de 
Valencia 

 

—   Universidad Europea de 
Canarias 

 

—  Universidad de Sevilla, 
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 

 

—     Universidad Rey Juan 
Carlos 

 

— Universidad de Valladolid - 
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura 

 
 

—  Universidad de Zaragoza, 
Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura 

 

—  Universidad de A Coruña. 
Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de A 
Coruña 

 

 

 

2010/2011 

 

2015/2016 

 

2010/2011 

 

2011/2012 

 

2014/2015 

 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2013/2014 

 

2012/2013 

 

2013/2014 

 

2011/2012 

 

2015/2016 

 

2011/2012 

 

2015/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graduado en Estudios 

de Arquitectura + Máster 
Universitario en 

Arquitectura
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ΓΑΛΛΙΑ 
 

1.  Diplôme d’architecte 
 

1. 
 

Le ministre chargé de 

 DPLG, y compris dans  l’architecture 

 le cadre de la   
 formation   
 professionnelle   
 continue et de la   
 promotion sociale.   

 

 

 
 

— Universidad Politécnica de 
Catalunya 

2014/2015

 

1988/1989 
 

 
 
 
 
 

2.  Diplôme d’architecte 
ESA 

2.           Ecole spéciale 
d’architecture de Paris

3.  Diplôme d’architecte 
ENSAIS 

3.  Ecole nationale supérieure 
des arts et industries de 

Strasbourg, section 
architecture

4.  Diplôme d’Etat 
d’architecte (DEA) 

4. Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture et de 

Paysage de Bordeaux 
(Ministère chargé de 

l’architecture et Ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l’architecte 
diplômé d’Etat à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre (HMONP) 

(Ministère chargé de 
l’architecture) 

2005/2006

 
 

Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne 

(Ministère chargé de 
l’architecture et Ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur 

 
 

2005/2006 

 

Ecole nationale supérieure  
 

2004/2005 
d’architecture de Clermont-   

Ferrand (Ministère chargé de   
l’architecture et ministère   
chargé de l’enseignement   

supérieur)   
 

Ecole nationale supérieure  
 

2004/2005 
d’architecture de Grenoble   

(Ministère chargé de   
l’architecture et ministère   
chargé de l’enseignement   

supérieur)   
 

Ecole nationale supérieure  
 

2004/2005 
d’architecture et de paysage   
de Lille (Ministère chargé de   

l’architecture et ministère   
chargé de l’enseignement   

supérieur)   
 

Ecole nationale supérieure  
 

2004/2005 
d’architecture de Lyon   
(Ministère chargé de   

l’architecture et ministère   
chargé de l’enseignement   

supérieur)   
 

Ecole nationale supérieure  
 

2004/2005 
d’architecture de Marne La   
Vallée (Ministère chargé de   
l’architecture et ministère   
chargé de l’enseignement   

supérieur)   

 

Ecole nationale supérieure  
 

2005/2006 
d’architecture de Marseille   

(Ministère chargé de   
l’architecture et ministère   
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chargé de l’enseignement 
supérieur) 

  

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Montpellier 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2004/2005 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Nancy 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2004/2005 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Nantes 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2005/2006 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Normandie 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2004/2005 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris- 

Belleville (Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2005/2006 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris-La 

Villette (Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2006/2007 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris 

Malaquais (Ministère chargé 
de l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2005/2006 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Paris Val-de- 

Seine (Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2004/2005 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Saint-Etienne 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2004/2005 

 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

 

2005/2006 



1410 
 

 

 
 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Toulouse 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Versailles 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2004/2005

Diplôme d’Etat 
d’architecte (DEA), dans 
le cadre de la formation 
professionnelle continue 

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Lyon 
(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2006/2007

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Marseille 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2006/2007

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Montpellier 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2006/2007

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Nantes 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2006/2007

Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg 

(Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

2006/2007

5.  Diplôme d’études de 
l’école spéciale 

d’architecture Grade 2 
équivalent au diplôme 

d’Etat d’architecte 

5.  Ecole spéciale 
d’architecture (Ministère 
chargé de l’architecture et 

ministère chargé de 
l’enseignement supérieur) 

Diplôme d’architecte de 
l’ESA habilitant à exercer la 

maitrise d’œuvre en son 
nom propre, équivalent à 

l’habilitation de l’architecte 
diplômé d’Etat à l’exercice 
de la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre, reconnu 
par le Ministère chargé de 

l’architecture 

2006/2007

6.  Diplôme d’architecte 
INSA de Strasbourg 
équivalent au diplôme 

d’Etat d’architecte 
conférant le grade de 

master (parcours 
architecte) 

6.  Institut national des 
sciences appliquées de 

Strasbourg (INSA) 
(Ministère chargé de 

l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l’architecte 
de l’INSA à exercer la 

maîtrise d’œuvre en son 
nom propre équivalent à 

l’HMONP, reconnue par le 
ministère chargé de 

l’architecture 

2005/2006
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Diplôme d’architecte 
INSA de Strasbourg 

équivalent au diplôme 
d’Etat d’architecte 

conférant le grade de 
master (parcours 

Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg 

(INSA) (Ministère chargé de 
l’architecture et ministère 
chargé de l’enseignement 

supérieur) 

Habilitation de l’architecte 
de l’INSA à exercer la 

maîtrise d’œuvre en son 
nom propre équivalent à 
l’HMONP, délivrée par le 

2005/2006
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d’architecte pour 
ingénieur) 

 
 

ministère chargé de 
l’architecture 

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
 

Magistar/Magistrica 
inženjer/inženjerka 

arhitekture i urbanizma 

 

Sveučilište u Zagrebu, 
Arhitektonski fakultet 

 

Diploma; Dopunska isprava 
o studiju; Potvrda HKA da 

podnositelj zahtjeva 
ispunjava kvalifikacijske 

uvjete 

 

2005/2006 

 

Magistar/magistra 
inženjer/inženjerka 

arhitekture i urbanizma 

 

Sveučilište u Splitu - Fakultet 
građevinarstva, arhitekture i 

geodezije 

 

Potvrda Hrvatske komore 
arhitekata da podnositelj 

zahtjeva zadovoljava 
uvijete za upis u komoru. 

 

2016/2017 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 

1. Degree of Bachelor of 
Architecture (B.Arch. 

NUI) 

 

1.  National University of 
Ireland to architecture 
graduates of University 

College Dublin 

 

Certificate of fulfilment of 
qualifications requirements 
for professional recognition 
as an architect in Ireland 

issued by the Royal 
Institute of Architects of 

Ireland (RIAI) 

 

1988/1989 

 

2. Degree of Bachelor of 
Architecture (B.Arch.) 
(Previously, until 2002 

- Degree standard 
diploma in 

architecture (Dip. 
Arch)) 

 

2.   Technological University 
Dublin (Previously, until 
2019 - Dublin Institute of 

Technology, Bolton Street, 
Dublin (College of 

Technology, Bolton Street, 
Dublin)) 

 

3.  Certificate of 
associateship (ARIAI) 

 

3. Royal Institute of Architects 
of Ireland 

 

4.  Certificate of 
membership (MRIAI) 

 

4. Royal Institute of Architects 
of Ireland 

 

5. Degree of Bachelor of 
Architecture 

(Honours) (B.Arch. 
(Hons) UL) 

 

5.      University of Limerick 
 

2005/2006 

 

6. Degree of Bachelor of 
Architecture 

(Honours) (B.Arch. 
(Hons) WIT) 

 

6.      Waterford Institute of 
Technology 

 

2005/2006 

 

7. Master of Architecture 
(March) 

 

University College Dublin 
 

2007/2008 

 

ΙΤΑΛΙΑ  (1) 
 

Laurea in architettura 
 

—    Università di Camerino 
 

Diploma di abilitazione 
all’esercizio indipendente 

della professione che viene 
rilasciato dal ministero della 

Pubblica istruzione (ora 
Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della 
ricerca) dopo che il 

candidato ha sostenuto con 
esito positivo l’esame di 

Stato davanti ad una 
commissione competente 

 

1988/1989 

 

—    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 
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—    Università di Roma “La 
Sapienza” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000/2001 

 

—     Università di Roma III 

 

—       Università di Trieste 

 

—        Politecnico di Bari 

 

—      Politecnico di Milano 

 

—      Politecnico di Torino 

 

—  Istituto universitario di 
architettura di Venezia 

 

—      Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

Laurea in ingegneria 
edile – architettura 

 

—      Università dell’Aquila 
 

1998/1999 

 
 

—        Università di Pavia 

 

—    Università di Roma “La 
Sapienza” 

  

—      Università dell’Aquila 
 

2000/2001 

 

—        Università di Pavia 

 

—    Università di Roma “La 
Sapienza” 

 

—      Università di Ancona 

 

—   Università di Basilicata – 
Potenza 

 

—         Università di Pisa 

 

—      Università di Bologna 

 

—      Università di Catania 

 

—      Università di Genova 

 

—      Università di Palermo 

 

—       Università di Napoli 
Federico II 

 

—   Università di Roma – Tor 
Vergata 

 

—       Università di Trento 

 

—        Politecnico di Bari 

 

—      Politecnico di Milano 

 

—    Università degli studi di 
Brescia 

 

2001/2002 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurea specialistica in 

ingegneria edile – 
architettura
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—    Università degli Studi di 

Cagliari 

— Università Politecnica delle 
Marche 

2002/2003

 

 

 
 
 
 
 
 

Laurea magistrale in 
ingegneria edile – 

architettura 

 

— 
 

Università degli studi della 
Calabria 

 

2003/2004 

 

— 
 

Università degli studi di 
Salerno 

 
 

2005/2006 

 

— 
 

Università dell’Aquila  
 

2004/2005 

 

— 
 

Università di Pavia   

 

— 
 

Università di Roma “La 
Sapienza” 

  

 

— 
 

Università di Pisa   

 

— 
 

Università di Bologna   

 

— 
 

Università di Catania   

 

— 
 

Università di Genova   

 

— 
 

Università di Palermo   

 

— 
 

Università di Napoli 
Federico II 

  

 

— 
 

Università di Roma – Tor 
Vergata 

  

 

— 
 

Università di Trento   

 

— 
 

Politecnico di Bari   

 

— 
 

Politecnico di Milano   

 

— 
 

Università degli studi di 
Salerno 

 
 

2010/2011 

 

— 
 

Università degli studi della 
Calabria 

 
 

2004/2005 

 

— 
 

Università degli studi di 
Brescia 

 
 

2004/2005 

 

— 
 

Università Politecnica delle 
Marche 

 
 

2004/2005 

 

— 
 

Università degli Studi di 
Perugia 

 
 

2006/2007 

 

— 
 

Università degli Studi di 
Padova 

 
 

2008/2009 

 

— 
 

Università degli Studi di 
Genova 

 
 

2014/2015 

 

Laurea specialistica 
quinquennale in 

Architettura 

 

— 
 

Prima Facoltà di 
Architettura dell’Università 

di Roma “La Sapienza” 

 
 

1998/1999 

 
 

— 
 

Università di Ferrara  
 

1999/2000 
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—      Università di Genova   

 

—      Università di Palermo 

 

—      Politecnico di Milano 

 

—        Politecnico di Bari 

 

—      Università di Firenze 
 

2001/2002 

 

Laurea magistrale 
quinquennale in 

Architettura 

 

—          Prima Facoltà di 
Architettura dell’Università 

di Roma “La Sapienza” 

 

2004/2005 

 

—      Università di Ferrara 

 

—      Università di Genova 

 

—      Università di Palermo 

 

—        Politecnico di Bari 

 

—      Università di Firenze 

 

—      Politecnico di Milano 

 

Laurea specialistica in 
architettura 

(Progettazione 
architettonica) 

 

—    Università di Roma Tre 
 

2001/2002 

 

—    Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

 

2005/2006 

 

Laurea magistrale in 
architettura 

(Progettazione 
architettonica) 

 

Università di Roma Tre 
 

2004/2005 

  

—      Università di Napoli II 
 

2001/2002 

 

—     Politecnico di Milano II 

 

—  Facoltà di architettura 
dell’Università degli Studi 
G. D’Annunzio di Chieti- 

Pescara 

 

—  Facoltà di architettura, 
Pianificazione e Ambiente 
del Politecnico di Milano 

 

—     Facoltà di Architettura 
dell’Università degli studi di 

Trieste 

 

—   Facoltà di Architettura di 
Siracusa, Università di 

Catania 

 

—  Facoltà di architettura, 
Università degli Studi di 

Parma 

 

— Facoltà di Architettura, 
Università di Bologna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurea specialistica in 
Architettura
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— Università IUAV di Venezia  
 

2002/2003 

 

—      Politecnico di Torino 

 

—  Facoltà di Architettura 
Valle Giulia, Università 
degli Studi di Roma «La 

Sapienza» 

 

2004/2005 

 

—    Università degli Studi di 
Camerino 

 

—       Università di Napoli 
Federico II 

 

—      Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

—    Università degli Studi di 
Sassari 

 

2005/2006 

 

Laurea Specialistica in 
Architettura 

(Progettazione 
Urbanistica) 

 

—      Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

2005/2006 

 

Laurea Specialistica in 
Progettazione 

dell’Architettura 

 

—      Università di Firenze 
 

2001/2002 

 
 

—     Politecnico di Milano II 
 

2004/2005 

 

—      Università di Napoli II 

 

—       Università di Napoli 
Federico II 

 

—  Facoltà di architettura 
dell’Università degli Studi 
G. D’Annunzio di Chieti- 

Pescara 

 

—  Facoltà di architettura, 
Pianificazione e Ambiente 
del Politecnico di Milano 

 

— Università IUAV di Venezia 

 

— Facoltà di Architettura, 
Università di Bologna 

 

—   Facoltà di Architettura di 
Siracusa, Università di 

Catania 

 

—  Facoltà di architettura, 
Università degli Studi di 

Parma 

 

—     Facoltà di architettura 
dell’Università degli Studi 

di Trieste 

 

—    Università degli Studi di 
Trieste 

 

2014/2015 

 

—    Università degli Studi di 
Camerino 

 

2006/2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurea magistrale in 

Architettura
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—    Università degli Studi di 
Enna “Kore” 

 
 

2004/2005 

 

—    Università degli Studi di 
Firenze 

 

2008/2009 

 

—    Università degli Studi di 
Cagliari 

 

—    Università degli Studi di 
Udine 

 

2009/2010 

 

—      Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

—    Università degli Studi di 
Sassari 

 

2010/2011 

 

— Università degli Studi della 
Basilicata 

 

—    Università degli Studi di 
Genova 

 

2014/2015 

 

Laurea specialistica in 
architettura - 
progettazione 

architettonica e urbana 
(Έως το 2009/2010) 

 

Facoltà “Ludovico Quaroni” 
dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma 

 

2000/2001 

 

Laurea Magistrale in 
architettura - 
progettazione 

architettonica e urbana 
(Έως το 2009/2010) 

 

Facoltà “Ludovico Quaroni” 
dell’Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma 

 

2004/2005 

 

Laurea Specialistica in 
Architettura 

(Progettazione Urbana) 

 

Università di Roma Tre 
 

2001/2002 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura 

(Progettazione Urbana) 

 

Università di Roma Tre 
 

2004/2005 

 

Laurea Specialistica in 
Architettura 

(Progettazione urbana e 
territoriale) 

 

Politecnico di Torino 
 

2002/2003 

 

Laurea Specialistica in 
architettura (Architettura 

delle costruzioni) 

 

Politecnico di Milano (Facoltà 
di Architettura civile) 

 

2001/2002 

 

Laurea magistrale in 
architettura (Architettura 

delle costruzioni) 

 

Politecnico di Milano (Facoltà 
di Architettura civile) 

 

2004/2005 

 

Laurea Specialistica 
Architettura delle 

Costruzioni 

 

Università degli Studi di 
Cagliari 

 

2005/2006 

 

Laurea Specialistica in 
Architettura (Restauro) 

 

—   Facoltà di architettura di 
Valle Giulia dell’Università 
degli Studi “La Sapienza” 

di Roma 

 

2004/2005 

 
 

—    Università degli Studi di 
Roma Tre - Facoltà di 

Architettura 

 

2001/2002 
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—    Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

 
 

2005/2006 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura (Restauro) 

 

—   Facoltà di architettura di 
Valle Giulia dell’Università 
degli Studi “La Sapienza” 

di Roma 

 

2004/2005 

 

—    Università degli Studi di 
Roma Tre - Facoltà di 

Architettura 

 

2009/2010 

 

—    Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

 

2004/2005 

 

Laurea Specialista in 
Architettura (costruzione) 

 

Politecnico di Torino 
 

2002/2003 

 

Laurea Specialistica in 
Architettura (Restauro e 

Valorizzazione) 

 

Politecnico di Torino 
 

2005/2006 

 

Laurea Specialistica in 
Architettura (Ambiente e 

Paesaggio) 

 

Politecnico di Torino 
 

2005/2006 

 

Laurea Specialistica in 
Architettura (Nuove 

Qualità delle Costruzioni 
e dei Contesti) 

 

Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 
(Seconda Università degli 

Studi di Napoli) (2) 

 

2007/2008 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura e Ingegneria 

Edile 

 

Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 
(Seconda Università degli 

Studi di Napoli) (2) 

 

2009/2010 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura e Progetto 
dell’Ambiente Urbano 

 

Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 
(Seconda Università degli 

Studi di Napoli) (2) 

 

2009/2010 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura - 

Progettazione degli 
Interni e per l’Autonomia 

 

Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 
(Seconda Università degli 

Studi di Napoli) (2) 

 

2011/2012 

 

Laurea Specialistica 
Progettazione delle 
Scenografie, degli 
allestimenti e delle 

Architetture di 
Interno (Έως το 

2008/2009) 

 

Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 

 

2002/2003 

 

Laurea Specialistica 
Architettura e Restauro 

(Έως το 2003/2004) 

 

Laurea Specialistica 
Architettura e 

Progettazione Urbana 
(Έως το 2003/2004) 

 

Laurea Specialistica 
Architettura, 

Progettazione Strutturale 
e Riabilitazione (Έως το 

2004/2005) 

 

Laurea Specialistica 
Architettura, 

 

2005/2006 
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Progettazione Strutturale 
e Riabilitazione (Έως το 

2008/2009) 

   

 

Laurea Specialistica 
Restauro 

dell’Architettura (Έως το 
2004/2005) 

 

Laurea Specialistica 
Architettura - Restauro 

dell’Architettura (Έως το 
2008/2009) 

 

2005/2006 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura - 
Progettazione 
architettonica 

 

Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

 

2004/2005 

 

—      Politecnico di Torino 
 

2013/2014 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura e Città, 

Valutazione e progetto 

 

Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

 

2004/2005 

 

Laurea Specialistica in 
Architettura e Città, 

Valutazione e progetto 

 

Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

 

2007/2008 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura - 

Arredamento e Progetto 

 

Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

 

2008/2009 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura 

Manutenzione e 
Gestione 

 

Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” 

 

2008/2009 

 

Laurea Magistrale 
Architettura - Interni e 

Allestimenti 
(Έως το 2009/2010) 

 

Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 

 

2009/2010 

 

Laurea Magistrale 
Architettura - Restauro 

dell’Architettura (Έως το 
2009/2010) 

 

Laurea Magistrale 
Architettura – 
Costruzione 

(Έως το 2009/2010) 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura Costruzione 

Città 

 

Politecnico di Torino 
 

2010/2011 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura per il 

Progetto Sostenibile 

 

Politecnico di Torino 
 

2010/2011 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura per il 

Restauro e la 
Valorizzazione del 

Patrimonio 

 

Politecnico di Torino 
 

2010/2011 

 

Laurea Magistrale 
Architettura per la 

Sostenibilità 

 

Politecnico di Torino 
 

2010/2011 
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Laurea Magistrale 
Architettura per 

l’Ambiente Costruito 

 

Politecnico di Torino  
 

2010/2011 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura e Culture del 

Progetto 

 

Università IUAV di Venezia 
 

2013/2014 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura e 
Innovazione 

 

Università IUAV di Venezia 
 

2013/2014 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura per il Nuovo 

e l’Antico 

 

Università IUAV di Venezia 
 

2013/2014 

 

Laurea Magistrale in 
Architettura - Restauro 

 

Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio 

Calabria 

 

2013/2014 

 

Laurea Magistrale 
Sustainable Architecture 
and Landscape Design – 
Architettura Sostenibile e 
Progetto del Paesaggio 

 

Politecnico di Milano 
 

2015/2016 

 

Laurea Magistrale 
Architectural Design and 
History – Progettazione 
Architettonica e Storia 

 

2015/2016 

 

Laurea Magistrale 
Architettura e Disegno 

Urbano 

 

2017/2018 

 

Laurea Magistrale 
Architettura-Ambiente 

Costruito-Interni 

 

2017/2018 

 

ΚΥΠΡΟΣ 
 

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα - 
Μηχανικού στην 

αρχιτεκτονική 

 

—     Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 

Βεβαίωση που εκδίδεται 
από το Επιστημονικό και 

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου (ΕΤΕΚ) η οποία 

επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής 

 

2005/2006 

 

Professional Diploma in 
Architecture 

 

—      University of Nicosia 
 

2006/2007 

 

Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής 
(5 έτη) 

 

— Frederick University, Σχολή 
Αρχιτεκτονικής, Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 

του Πανεπιστημίου 
Frederick 

 

2008/2009 

 

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού (5 ετούς 

φοίτησης) 

 

— Frederick University, Σχολή 
Αρχιτεκτονικής, Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 

του Πανεπιστημίου 
Frederick 

 

2008/2009 

 

Δίπλωμα Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού (5 ετούς 

φοίτησης) 

 

Frederick University, 
Πολυτεχνική Σχολή, τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Frederick 

 

2014/2015 

 

ΛΕΤΟΝΙΑ 
 

Arhitekta diploms 
 

Rīgas Tehniskā universitāte 
 

Latvijas Arhitektu 
savienības sertificēšanas 
centra Arhitekta prakses 

sertifikāts 

 

2007/2008 

 

Profesionālais maģistra 
grāds arhitektūrā, 

 

Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola 

“RISEBA” 

 

2016/2017 
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Arhitekta profesionālā 
kvalifikācija 

   

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
 

Bakalauro diplomas 
(Architektūros 
bakalauras) 

 

— Kauno technologijos 
universitetas 

 

Architekto kvalifikacijos 
atestatas (Atestuotas 

architektas) 

 

2007/2008 

 

—  Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 

 

—  Vilniaus dailės akademija 

 

Magistro diplomas 
(Architektūros magistras) 

 

— Kauno technologijos 
universitetas 

 

—  Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 

 

—  Vilniaus dailės akademija 

 

Magistro diplomas 
(Architektūros magistras) 

 

— Kauno technologijos 
universitetas 

 

2016/2017 

 

—  Vilniaus Gedimino 
technikos universitetas 

 

—  Vilniaus dailės akademija 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
 

Master en Architecture 
 

Université du Luxembourg 
 

 

2017/2018 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 

Okleveles épitészmérnök 
MSc 

 

—     Budapesti Müszaki és 
Gazdaságtudományi 

Egyetem – Épitészmérnöki 
Kar 

 

A területi illetékes 
építészkamara hatósági 

bizonyítványa a 
szakmagyakorlási 

jogosultságról. 

 

2007/2008 

 

Okleveles épitészmérnök 
 

— Széchenyi István Egyetem, 
Györ – Müszaki 
Tudományi Kar 

 

2007/2008 

 

Okleveles építészmérnök 
 

— Pécsi Tudományegyetem – 
Pollack Mihály Műszaki Kar 

 

2007/2008 

 

ΜΑΛΤΑ 
 

Degree in Bachelor of 
Engineering and 

Architecture (Hons) 

 

Universita’ ta’ Malta 
 

Warrant b’titlu ta’ “Perit” 
mahrug mill-Bord tal- 

Warrant 

 

2007/2008 

 
 

1.  Het getuigschrift van 
het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal 

examen van de 
studierichting 
bouwkunde, 

afstudeerrichting 
architectuur 

 

1.  Technische Universiteit te 
Delft 

 

Verklaring van de Stichting 
Bureau Architectenregister 

die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de 
normen van artikel 46. 

As of 2014/2015: Verklaring 
van Bureau 

Architectenregister die 
bevestigt dat aan de eisen 
voor de beroepskwalificatie 

van architect is voldaan 

 

1988/1989 

 

2.  Het getuigschrift van 
het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal 

examen van de 
studierichting 
bouwkunde, 
differentiatie 

architectuur en 
urbanistiek 

 

2.  Technische Universiteit te 
Eindhoven 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
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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 

examencommissie 
s van 

respectievelijk: 

   

1988/1989 

 

de Amsterdamse 
Hogeschool voor de 

Kunsten te 
Amsterdam 

 

— de Hogeschool 
Rotterdam en 
omstreken te 

Rotterdam 

 

—      de Hogeschool 
Katholieke 

Leergangen te 
Tilburg 

 

—  de Hogeschool voor 
de Kunsten te 

Arnhem 

 

—            de 
Rijkshogeschool 

Groningen te 
Groningen 

 

— de Hogeschool 
Maastricht te 
Maastricht 

 

4.  Master of Science in 
Architecture, 

Urbanism & Building 
Sciences variant 

Architecture 

 

4.    Technische Universiteit 
Delft Faculteit Bouwkunde 

 

2003/2004 

 

—  Master of Science in 
Architecture, Building 

and Planning 
(specialisatie: 
Architecture) 

 

Technische Universiteit 
Eindhoven 

 

2002/2003 

 

Master of Architecture 
 

ArtEZ hogeschool voor de 
kunsten/ArtEZ Academie van 

Bouwkunst 

 

2003/2004 

 

Amsterdamse Hogeschool van 
de Kunsten/Academie van 

Bouwkunst Amsterdam 

 

2003/2004 
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Hanze Hogeschool 
Groningen/Academie van 

Bouwkunst Groningen 

2003/2004

Hogeschool 
Rotterdam/Rotterdamse 

Academie van Bouwkunst 

2003/2004

Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten/Academie voor 

Architectuur en Stedenbouw in 
Tilburg 

2003/2004

ΑΥΣΤΡΙΑ            1.    Diplom-Ingenieur, 
Dipl.-Ing. 

 

 
2. Diplom-Ingenieur, 

Dipl.-Ing. 

 
3. Diplom-Ingenieur, 

Dipl.-Ing. 

 

 
4.  Magister der 

Architektur, Magister 
architecturae, Mag. 

Arch. 

 
5.  Magister der 

Architektur, Magister 
architecturae, Mag. 

Arch. 

1. Technische Universität Graz 
(Erzherzog-Johann- 

Universität Graz) 

 
2.     Technische Universität 

Wien 

 
3.  Universität Innsbruck 

(Leopold-Franzens- 
Universität Innsbruck) 

 
4. Universität für Angewandte 

Kunst in Wien 

 
 
 
5.   Akademie der Bildenden 

Künste in Wien 

Bescheinigung des 
Bundesministers für 

Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft über die 

Erfüllung der 
Voraussetzung für die 

Eintragung in die 
Architektenkammer/Besche 

inigung einer 
Bezirksverwaltungsbehörde 

über die Ausbildung oder 
Befähigung, die zur 

Ausübung des 
Baumeistergewerbes 

(Berechtigung für 
Hochbauplanung) 

berechtigt 

1998/1999

6.  Magister der 
Architektur, Magister 
architecturae, Mag. 

Arch. 

6. Universität für künstlerische 
und industrielle Gestaltung 

in Linz

7. Bachelor of Science in 
Engineering (BSc) 

(aufgrund eines 
Bachelorstudiums), 
Diplom-Ingenieur/in 

(Dipl.-Ing. oder DI) für 
technisch- 

wissenschaftlich 
Berufe (aufgrund eines 

Bachelor- und eines 
Masterstudiums 
entspricht MSc) 

7.   Fachhochschule Kärnten                                                               2004/2005

8. Diplom-Ingenieur, 
Dipl.-Ing. 

8.  Universität Innsbruck 
(Leopold-Franzens- 
Universität Innsbruck) 

2008/2009

9. Diplom-Ingenieur, 
Dipl.-Ing. 

9. Technische Universität Graz 
(Erzherzog-Johann- 

Universität Graz) 

2008/2009

10.   Diplom-Ingenieur, 
Dipl.-Ing. 

10.    Technische Universität 

Wien 
2006/2007

11.          Master of 
Architecture (MArch) 

(aufgrund eines 
Bachelor- und eines 

Masterstudiums 

e
n
t
s
p

r
i
c
h
t 
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MSc) 11.  Universität für 
künstlerische und 

industrielle Gestaltung 
Linz 

2008/2009

11.   Akademie der bildenden 
Künste Wien 

2008/2009
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12.  Masterstudium der 
Architektur 

 

12.  Universität für 
angewandte Kunst Wien 

 
 

2011/2012 

 

13. BA-Studiengang 
Bauplanung u. 
Bauwirtschaft 
Studienzweig 

Architektur u. MA- 
Studiengang 
Architektur 

 

13.         Fachhochschule 
Joanneum Graz 

 

2015/2016 

 

14 Bachelorstudiengang 
.   „Green Building“ und 

Masterstudiengang 
„Architektur - Green 

Building” 

 

14.  Fachhochschule Campus 
Wien 

 

2016/2017 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

magister inżynier 
architekt (mgr inż. arch.) 

 

—   Politechnika Białostocka 
 

Zaświadczenie o 
członkostwie w okręgowej 

izbie 
architektów/Zaświadczenie 

Krajowej Rady Izby 
Architektów RP 

potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji do wykonywania 

zawodu architekta 
zgodnych z wymaganiami 
wynikającymi z przepisów 
prawa Unii Europejskiej 

osoby nie będącej 
członkiem Izby 

 

2007/2008 

 

—     Politechnika Gdańska 

 

—       Politechnika Łódzka 

 

—       Politechnika Śląska 

 

—       Zachodniopomorski 
Uniwersytet 

Technologiczny w 
Szczecinie 

 

—  Politechnika Warszawska 

 

—    Politechnika Krakowska 

 

—   Politechnika Wrocławska 

 

—  Krakowska Akademia im. 
Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego 

 

2003/2004 

 

dyplom ukończenia 
studiów wyższych 

potwierdzający 
uzyskanie tytułu 

zawodowego magistra 
inżyniera architekta 

 

—   Wyższa Szkoła Ekologii i 
Zarządzania w Warszawie 

 

2011/2012 

 

—     Politechnika Lubelska 
 

2008/2009 

 

—   Uniwersytet Techniczno- 
Przyrodniczy im. Jana i 
Jędrzeja Śniadeckich w 

Bydgoszczy 

 

2011/2012 

 

—    Politechnika Poznańska 
 

2007/2008 

 

—  Uniwersytet Zielonogórski 
 

2008/2009 

 

dyplom studiów 
wyższych potwierdzający 

uzyskanie tytułu 
zawodowego magistra 

inżyniera architekta 

 

Politechnika Świętokrzyska 
 

2012/2013 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 
 

Carta de curso de 
licenciatura em 

Arquitectura 

 

— Faculdade de Arquitectura 
da Universidade técnica de 

Lisboa 

 

Certificado de cumprimento 
dos pré-requisitos de 

qualificação para inscrição 

 

1988/1989 
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—  Faculdade de arquitectura 
da Universidade do Porto 

 
—   Escola Superior Artística 

do Porto 

na Ordem dos Arquitectos, 
emitido pela competente 
Ordem dos Arquitectos

 

—   Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da 

Universidade de Coimbra 

—   Universidade Lusíada de 
Lisboa 

1986/1987

— Faculdade de Arquitectura 
e Artes da Universidade 
Lusíada de Vila Nova de 

Famalicão 

1993/1994

—  Universidade Lusófona de 
Humanidades e 

Tecnologia 

1995/1996

—   Instituto Superior Manuel 
Teixeira Gomes 

1997/1998

 

—    Universidade do Minho                                                               1997/1998 

—  Instituto Superior Técnico 
da Universidade Técnica 

de Lisboa 

1998/1999

—          ISCTE-Instituto 
Universitário de Lisboa 

1998/1999

Carta de Curso de 
Licenciatura em 
Arquitectura e 

Urbanismo 

—  Escola Superior Gallaecia                                                             2002/2003

Para os cursos iniciados 
a partir do ano 

académico de 1991/1992 

— Faculdade de Arquitectura 
e Artes da Universidade 

Lusíada do Porto 

1991/1992

Mestrado integrado em 
Arquitectura 

— Universidade Autónoma de 
Lisboa 

2001/2002

—   Universidade Técnica de 
Lisboa (Instituto Superior 

Técnico) 

2001/2002

—   Escola Superior Artística 
do Porto 

2003/2004

—  Universidade Lusófona do 
Porto 

2005/2006

Carta de curso de 
Mestrado integrado em 

Arquitectura 

—    Universidade do Minho                                                               1997/1998

—          ISCTE-Instituto 
Universitário de Lisboa 

1999/2000
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—   Universidade Lusíada de 
Vila Nova de Famalicão 

2006/2007

—  Universidade Lusófona de 
Humanidades e 

Tecnologias 

1995/1996
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— 
 

Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica 

de Lisboa 

 

2008/2009 

 

— 
 

Universidade de Évora  
 

2007/2008 

 

— 
 

Escola Superior Artística 
do Porto (ESAP) 

 
 

1988/1989 
(Licenciatura) 

2007/2008 
(Mestrado) 

 

— 
 

Instituto Superior Manuel 
Teixeira Gomes 

 
 

2006/2007 

 

— 
 

Universidade Lusíada do 
Porto 

 
 

2006/2007 

 

Carta de curso de 
Mestrado Integrado em 

Arquitectura e 
Urbanismo 

 

— 
 

Universidade Fernando 
Pessoa 

 
 

2006/2007 

 
 

— 
 

ESG/Escola Superior 
Gallaecia 

 
 

2002/2003 

 

Diploma de Mestre em 
Arquitectura 

 

— 
 

Universidade Lusíada de 
Lisboa 

 
 

1988/1989 

 
 

— 
 

Universidade da Beira 
Interior 

 
 

2003/2004 

 
 

— 
 

Universidade de Coimbra  
 

2008/2009 

 

Carta de Curso, Grau de 
Licenciado 

 

— 
 

Universidade de Évora  
 

2001/2002 

 

Carta de curso de mestre 
em Arquitectura 

 

— 
 

Universidade do Porto  
 

2003/2004 

 

Certidão de Licenciatura 
em Arquitectura 

 

Universidade Católica 
Portuguesa Centro Regional 

das Beiras 

 

2001/2002

Diploma de Mestrado 
Integrado em 
Arquitectura 

Universidade Católica 
Portuguesa Centro Regional 

das Beiras 

2001/2002

ΡΟΥΜΑΝΙΑ              Diploma de arhitect           —          Universitatea de 
arhitectură şi urbanism 

“ION MINCU” 

Certificat de dobândire a 
dreptului de semnătură si 

de înscriere în Tabloul 
Naţional al Arhitecţilor 

2010/2011

—  Universitatea “Politehnică” 
din Timişoara 

2011/2012

—  Universitatea Tehnică din 
Cluj–Napoca 

2010/2011

—     Universitatea Tehnică 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

2007/2008

— Universitatea Spiru Haret - 
Facultatea de Arhitectură 

2009/2010

Diploma de licență și 
master 

—          Universitatea de 
arhitectură şi urbanism 

“I
O
N 
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MINCU” 2011/2012

 

—  Universitatea “Politehnică” 
din Timişoara
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—  Universitatea Tehnică din 

Cluj–Napoca 

 

—     Universitatea Tehnică 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi 

 

— Universitatea Spiru Haret - 
Facultatea de Arhitectură 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ                 Magister inženir 
arhitekture/Magistrica 
inženirka arhitekture 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za Arhitekturo 

Potrdilo Zbornice za 
arhitekturo in prostor o 

usposobljenosti za 
opravljanje nalog 

odgovornega projektanta 
arhitekture (valid until 

01.06.2019) 

2007/2008

Diploma o pridobljeni 
magistrski izobrazbi 2. 

stopnje 

Univerza v Mariboru; Fakulteta 
za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo 

Potrdilo Zbornice za 
arhitekturo in prostor 

Slovenije o vpisu v imenik 
pooblaščenih arhitektov ali 

Potrdilo Zbornice za 
arhitekturo in prostor 

Slovenije o izpolnjevanju 
pogojev za vpis v imenik 

pooblaščenih arhitektov (as 
from 01.06.2019)

ΣΛΟΒΑΚΙΑ                 Diplom inžiniera 
Architekta (titul Ing. 

arch.) 

—  Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, 
Fakulta architektúry, 

študijný odbor 5.1.1 
Architektúra a urbanizmus 

Certifikát vydaný 
Slovenskou komorou 

architektov na základe 3- 
ročnej praxe pod dohľadom 

a vykonania autorizačnej 
skúšky 

2007/2008

—     Technická univerzita v 
Košiciach, Fakulta umení, 

študijný odbor 5.1.1. 
Architektúra a urbanizmus 

2004/2005

 

 
 

Diplom magistra umení 
(titul Mgr. art.) 

 

— 
 

Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave, 
študijný odbor 2.2.7 

‘Architektonická tvorba’ 

 

2007/2008 

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
 

Arkkitehdin 
tutkinto/Arkitektexamen 

 

— 
 

Teknillinen 
korkeakoulu/Tekniska 
högskolan (Helsinki) 

 
 

1998/1999 

  
 

— 
 

Tampereen teknillinen 
korkeakoulu/Tammerfors 

tekniska högskola 

  

  
 

— 
 

Oulun yliopisto/Uleåborgs 
universitet 

  

  
 

— 
 

Aalto-yliopisto/Aalto- 
universitetet 

  

  
 

— 
 

Tampereen teknillinen 
yliopisto/Tammerfors 
tekniska universitet 

  

  
 

— 
 

Oulun yliopisto  
 

2010/2011 

  
 

— 
 

Tampereen teknillinen 
yliopisto 

 
 

2010/2011 

  
 

— 
 

Aalto-yliopisto/Aalto- 
universitetet 

 
 

2010/2011 
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ΣΟΥΗΔΙΑ 
 

Arkitektexamen 
 

—       Chalmers Tekniska 
Högskola AB 

 
 

1998/1999 

 

—        Kungliga Tekniska 
Högskolan 

 

—         Lunds Universitet 

 
 

—         Umeå universitet 
 

2009/2010 

 
(1) Οι δύο ονομασίες “Università degli studi di (ονομασία της πόλης)” και “Università di (ονομασία της πόλης)” είναι 
ισοδύναμοι όροι που ταυτοποιούν το ίδιο πανεπιστήμιο. 

(2) Από τον Οκτώβριο του 2016 η ονομασία άλλαξε σε “Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’”.» 
 

 

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του Τρίτου 

Παραρτήματος. 

4.     Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο Παράρτημα: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 7)

 
 

ΧΩΡΑ 
 

Τίτλος εκπαίδευσης 
 

Ακαδημαϊκό 

έτος 

αναφοράς 

 

ΒΕΛΓΙΟ 
 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές 

αρχιτεκτονικής ή τα ανώτατα ιδρύματα αρχιτεκτονικής (architecte- 

architect) 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από την επαρχιακή ανώτατη σχολή 

αρχιτεκτόνων του Hasselt (architect) 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τις βασιλικές ακαδημίες καλών τεχνών 

(architecte — architect) 
 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από  τις  σχολές  Saint-Luc  (architecte  — 

architect) 
 

—Πανεπιστημιακά διπλώματα πολιτικού μηχανικού, συνοδευόμενα από 

πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης που χορηγείται από την τάξη των 

αρχιτεκτόνων και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του 

επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα (architecte — architect) 

—Διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από  την  κεντρική ή  κρατική 

εξεταστική επιτροπή αρχιτεκτόνων (architecte — architect) 

—Διπλώματα   πολιτικού   μηχανικού   αρχιτέκτονα,   και   αρχιτέκτονα- 

μηχανικού χορηγηθέντα από τα τμήματα εφαρμοσμένων επιστημών των 
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 πανεπιστημίων και από το Πολυτεχνείο της Mons (ingénieur—architecte, 

ingénieur-architect) 

 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 

Διπλώματα χορηγούμενα από διαπιστευμένα ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης με τίτλο «архитект» (αρχιτέκτονας), «cтроителен инженер» 

(πολιτικός μηχανικός) ή «инженер» (μηχανικός) ως εξής: 

—Университет за архитектура, строителство и геодезия — София: 

специалности «Урбанизъм» и «Архитектура» (Πανεπιστήμιο 

Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωδαισίας — Σόφια: 

ειδικότητες «Πολεοδομία» και «Αρχιτεκτονική») και όλες οι ειδικότητες 

μηχανικής στους εξής τομείς: «конструкции на сгради и съоръжения» 

(κατασκευή κτιρίων και δομών), «пътища» (οδοί), «транспорт» 

(μεταφορές), «хидротехника и водно строителство» (υδροτεχνική και 

υδραυλικές κατασκευές), «мелиорации и др.» (αρδεύσεις κλπ.), 

—τα διπλώματα που χορηγούνται από τεχνικά πανεπιστήμια και 

ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης για τις κατασκευές στους εξής τομείς: 

«електро-     и     топлотехника»     (ηλεκτρο-     και     θερμοτεχνική), 

«съобщителна и комуникационна техника» (τεχνικές και τεχνολογίες 

τηλεπικοινωνιών, «строителни технологии» (τεχνολογίες κατασκευών), 

«приложна геодезия» (εφαρμοσμένη γεωδαισία) και «ландшафт и др.» 

(αρχιτεκτονική τοπίου κλπ.) στον τομέα των κατασκευών). 
 

—Για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εκτελεί δραστηριότητες 

σχεδιασμού στους τομείς της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών, τα 

διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από «придружени от 

удостоверение за проектантска правоспособност» (Πιστοποιητικό 

Νόμιμης Ικανότητας Σχεδιασμού), εκδιδόμενο από το «Камарата на 

архитектите» (Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο) και το «Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране» (Επιμελητήριο 

Μηχανικών και Σχεδιασμού), το οποίο παρέχει το δικαίωμα εκτέλεσης 

δραστηριοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού. 

 

2009/2010 

 

ΤΣΕΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τις σχολές του «České vysoké učení 

technické» (Τσεχικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Πράγας): 

—«Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství» (Ανώτατη Σχολή 

αρχιτεκτονικής και κατασκευής κτιρίων) (μέχρι το 1951), 

«Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Σχολή αρχιτεκτονικής 

και κατασκευής κτιρίων) (από το 1951 έως το 1960), 

«Fakulta stavební» (Σχολή πολιτικών μηχανικών) (μετά το 1960), στους 

Τομείς: Κατασκευή και δομή των κτιρίων, Κατασκευή κτιρίων, Κατασκευή 

και αρχιτεκτονική· Αρχιτεκτονική (περιλαμβανομένης της χωροταξίας), 

Αστικές κατασκευές και κατασκευές για τη βιομηχανική και τη γεωργική 

παραγωγή· ή, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πολιτικού 

μηχανικού, στον τομέα Κατασκευή κτιρίων και αρχιτεκτονική, 

«Fakulta architektury» (Σχολή αρχιτεκτονικής) (μετά το 1976), στους 

Τομείς: Αρχιτεκτονική, Χωροταξία, ή, στο πλαίσιο του προγράμματος 
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 σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, στους Τομείς: Αρχιτεκτονική, 

Θεωρία της αρχιτεκτονικής σύλληψης, Χωροταξία, Ιστορία της 

αρχιτεκτονικής και αναστήλωσης ιστορικών μνημείων, ή Αρχιτεκτονική 

και κατασκευή κτιρίων, 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola technická Dr. 

Edvarda Beneše» (μέχρι το 1951) στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και των 

κατασκευών, 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola stavitelství v Brně» 

(από το 1951 έως το 1956) στον κλάδο της αρχιτεκτονικής και των 

κατασκευών, 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoké učení technické v Brně», 

την «Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1956) στον 

Τομέα Αρχιτεκτονικής και Χωροταξίας ή από την «Fakulta stavební» 

(Σχολή Πολιτικών μηχανικών) (μετά το 1956) στον Τομέα των 

Κατασκευών 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τις «Vysoká škola báňská — Technická 

univerzita Ostrava», «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) 

(μετά το 1997) στον Τομέα Δομών και Αρχιτεκτονικής ή στον τομέα 

Πολιτικών Μηχανικών, 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Technická univerzita v Liberci», 

«Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (μετά το 1994) στο 

πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής και χωροταξίας, 

στον Τομέα Αρχιτεκτονικής, 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Akademie výtvarných umění v 

Praze» στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Καλών Τεχνών, στον 

Τομέα Αρχιτεκτονικής, 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από την «Vysoká škola umělecko- 

průmyslová v Praze» στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών Καλών 

Τεχνών, στον Τομέα Αρχιτεκτονικής, 

—Δικαιολογητικά της άδειας που χορηγεί το «Česká komora architektů» 

χωρίς να προσδιορίζεται ο κλάδος ή στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων: 

 

 

Νοείται ότι, εξομοιώνονται προς τα πιο πάνω  πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά  ή άλλοι 

τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών στην 

πρώην Τσεχοσλοβακία πριν την 1η Ιανουαρίου 1993 ή των οποίων η κατάρτιση είχε ξεκινήσει 

πριν από την ημερομηνία αυτή, όταν συνοδεύεται από βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις 

αρμόδιες αρχές της Τσέχικης Δημοκρατίας οι οποίες πιστοποιούν ότι τα πτυχία αυτά έχουν στην 

επικράτειά της την ίδια νομική ισχύ, καθώς και από πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι 

κάτοχοι τους ασκούν στην επικράτειά της Τσέχικης Δημοκρατίας τις δραστηριότητες στον τομέα 

της αρχιτεκτονικής για τρία τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας 

έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού. 

 

ΔΑΝΙΑ 
 

—Διπλώματα   χορηγηθέντα   από    τις    εθνικές   ανώτατες   σχολές 

αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Aarhus (architekt) 
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 —Πιστοποιητικό διαπίστευσης χορηγηθέν από την επιτροπή 

αρχιτεκτόνων σύμφωνα με το νόμο αριθ. 202 της 28 Μαΐου 1975 

(registreret arkitekt) 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές πολιτικών 

μηχανικών (bygningskonstruktør), συνοδευόμενα από  βεβαίωση των 

αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι ο  ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε 

επιτυχώς σε δοκιμασία σχετικά με τα τυπικά προσόντα του, στην οποία 

περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν και 

υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματικής 

πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 48 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τις ανώτατες σχολές καλών τεχνών 

(Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 
 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από  τα  Technische Hochschulen, τμήμα 

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

αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα πανεπιστήμια, τμήμα 

αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), καθώς και, στο βαθμό που τα 

ιδρύματα αυτά ενσωματώθηκαν στα Gesamthochschulen, από τα 

Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) (Dipl.- 

Ing. και άλλες ονομασίες που αναμένεται να δοθούν μεταγενέστερα στα 

συγκεκριμένα διπλώματα) 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τα Fachhochsulen, τμήμα 

αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και, στο βαθμό που τα ιδρύματα 

αυτά ενσωματώθηκαν στα Gesamthochschulen, από τα 

Gesamthochschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), 

συνοδευόμενα, εφόσον οι σπουδές διαρκούν λιγότερο από τέσσερα αλλά 

τουλάχιστον τρία έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει περίοδο 

επαγγελματικής πείρας τεσσάρων ετών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

της Γερμανίας, το οποίο χορηγείται από την επαγγελματική τάξη 

σύμφωνα με το άρθρο 47, παράγραφος 1 (Ingénieur grad. και άλλες 

ονομασίες που αναμένεται να δοθούν μεταγενέστερα στα συγκεκριμένα 

διπλώματα) 

—Πιστοποιητικά (Prüfungszeugnisse) που χορηγήθηκαν πριν από την 

1η Ιανουαρίου 1973 από τα Ingenieurschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, και 

τα Werkkunstschulen, τμήμα αρχιτεκτονικής, συνοδευόμενα από 

βεβαίωση των αρμόδιων αρχών η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος 

υποβλήθηκε επιτυχώς σε δοκιμασία σχετικά με τα τυπικά προσόντα του, 

στην οποία περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν 

και υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματικής 

πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 48 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

 

1987/1988 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ —diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia 

arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (Δίπλωμα 

αρχιτεκτονικών σπουδών, χορηγηθέν από την Σχολή Αρχιτεκτονικής της 
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 Ακαδημίας Τεχνών της Εσθονίας μετά το 1996), väljastatud Tallinna 

Kunstiülikooli poolt  1989-1995  (χορηγηθέν  από  την  πανεπιστημιακή 

σχολή Καλών Τεχνών τουΤallinn από το 1989 έως το 1995), väljastatud 

Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (χορηγηθέν από το 

Κρατικό Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής 

Δημοκρατίας της Εσθονίας από το 1951 έως το 1988): 

 

 

Νοείται ότι, εξομοιώνονται προς τα πιο πάνω πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι 

τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση πριν τις 20 Αυγούστου 1991 ή των οποίων η κατάρτιση είχε ξεκινήσει 

πριν από την ημερομηνία αυτή, όταν συνοδεύεται από βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις 

αρμόδιες αρχές της Εσθονίας οι οποίες πιστοποιούν ότι τα πτυχία αυτά έχουν στην επικράτειά 

της την ίδια νομική ισχύ, καθώς και από πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τους 

ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία 

τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω 

πιστοποιητικού. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

—Διπλώματα αρχιτεκτόνων-μηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από 

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα 

άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής 

—Διπλώματα αρχιτεκτόνων-μηχανικών χορηγηθέντα από το 

Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης,  συνοδευόμενα  από 

βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα 

οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα 

της αρχιτεκτονικής 

—Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο Αθηνών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από 

το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα 

άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής 

—Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που 

χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν 

το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων στον τομέα της 

αρχιτεκτονικής 

—Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο 

Θράκης, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 

δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής 

—Διπλώματα πολιτικών μηχανικών χορηγηθέντα από το Πανεπιστήμιο 

Πατρών, συνοδευόμενα από βεβαίωση που χορηγείται από το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος και τα οποία παρέχουν το δικαίωμα άσκησης των 

δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

Επίσημος τίτλος αρχιτέκτονα (título oficial de arquitecto) που απονέμεται από 

το υπουργείο Παιδείας και Επιστημών ή από τα πανεπιστήμια 

 

1987/1988 

 

ΓΑΛΛΙΑ 
 

—Κρατικά διπλώματα αρχιτέκτονα που χορηγούνταν έως το 1959 από 

το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και, έκτοτε, από το υπουργείο Πολιτισμού 

(architecte DPLG) 

—Διπλώματα   χορηγηθέντα   από   την   ειδική   σχολή   αρχιτεκτόνων 

(architecte DESA) 
 

—Διπλώματα χορηγηθέντα, από το 1955, από την εθνική ανώτατη σχολή 

τεχνών και επαγγελμάτων του Στρασβούργου (πρώην εθνική σχολή 

μηχανικών του Στρασβούργου), τμήμα αρχιτεκτονικής (architecte 

ENSAIS) 

 

1987/1988 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
 

—Δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra 

inženjerka arhitekture i urbanizma» χορηγούμενο από την Arhitektonski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

—Δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka 

arhitekture» χορηγούμενο από την Građevinsko-arhitektonski fakultet 

Sveučilišta u Splitu 

—Δίπλωμα «magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka 

arhitekture» χορηγούμενο από τη Fakultet građevinarstva, arhitekture i 

geodezije Sveučilišta u Splitu 

—Δίπλωμα «diplomirani inženjer  arhitekture» χορηγούμενο από  την 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 

—Δίπλωμα «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka 

arhitekture» χορηγούμενο από την Građevinsko-arhitektonski fakultet 

Sveučilišta u Splitu 

—Δίπλωμα «diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka 

arhitekture» χορηγούμενο από τη Fakultet građevinarstva, arhitekture i 

geodezije Sveučilišta u Splitu 

—Δίπλωμα «diplomirani arhitektonski inženjer» χορηγούμενο από την 

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 

—Δίπλωμα  «inženjer»  χορηγούμενο  από  την  Arhitektonski  fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 
 

—Δίπλωμα «inženjer» χορηγούμενο από την Arhitektonsko- 

građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu για πλήρεις 

σπουδές στην Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog 

fakulteta 

—Δίπλωμα «inženjer» χορηγούμενο από την tehnički Fakultet sveučilišta 

U zagrebu κατά την ολοκλήρωση των σπουδών στο arhitektonski odsjek 

tehničkog fakulteta 

—Δίπλωμα «inženjer» χορηγούμενο από την tehnički Fakultet sveučilišta 

U  zagrebu κατά  την  ολοκλήρωση των  σπουδών στο arhitektonsko- 

inženjerski odjel tehničkog fakulteta 

 

3ο ακαδημαϊκό 

έτος μετά την 

ένταξη 
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 —Δίπλωμα  «inženjer»  χορηγούμενο  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: 

 

 

Νοείται ότι, εξομοιώνονται προς τα πιο πάνω πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι 

τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής  που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία πριν τις 8 Οκτωβρίου 1991 ή των οποίων η κατάρτιση είχε ξεκινήσει πριν 

από την ημερομηνία αυτή, όταν συνοδεύεται από βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες 

αρχές της Κροατίας οι οποίες πιστοποιούν ότι τα πτυχία αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια 

νομική ισχύ, καθώς και από πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τους ασκούν στην 

επικράτεια της Κροατίας τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία τουλάχιστον 

συναπτά  έτη  κατά  την  πενταετία  που  προηγείται  της  ημερομηνίας έκδοσης  του  εν  λόγω 

πιστοποιητικού. 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 

—Τίτλος «Bachelor of Architecture» που χορηγείται από το «National 

University of Ireland» (B. Arch. N.U.I.) στους πτυχιούχους αρχιτεκτονικής 

του «University College» του Δουβλίνου 

—Δίπλωμα πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα της αρχιτεκτονικής το 

οποίο απονέμεται από το «College of Technology», Bolton Street, 

Δουβλίνο (Diplom. Arch.) 

—Πιστοποιητικό τακτικού μέλους του «Royal Institute of Architects of 

Ireland» (A.R.I.A.I.) 
 

—Πιστοποιητικό μέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» 

(M.R.I.A.I.) 

 

1987/1988 

 

ΙΤΑΛΙΑ 
 

—Διπλώματα «laurea in architettura» χορηγηθέντα από τα 

πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία και τα ανώτατα ιδρύματα αρχιτεκτονικής 

της Βενετίας και της Reggio-Calabria, συνοδευόμενα από το δίπλωμα 

που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την 

ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, το οποίο χορηγείται από το 

υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει 

επιτυχώς, ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που 

παρέχει το δικαίωμα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα 

με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (dott. architetto) 

—Διπλώματα «laurea in ingegneria» στον κατασκευαστικό τομέα τα 

οποία χορηγούνται από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, 

συνοδευόμενα από το δίπλωμα που επιτρέπει την άσκηση του 

επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του 

αυτοαπασχολούμενου, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο Δημόσιας 

Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον 

αρμόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει το 

δικαίωμα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την 

ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in 

ingegneria civile) 

 

1987/1988 
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ΚΥΠΡΟΣ 
 

—Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το 

Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK)) 

 

2006/2007 

 

ΛΕΤΟΝΙΑ 
 

—«Arhitekta diploms», ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes 

Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958. gadam, 

Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa 

no 1958. gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 

Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un «Arhitekta prakses 

sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība (Διπλώματα 

αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής 

Πολιτικών Μηχανικών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Λετονίας μέχρι το 

1958, Διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από τοτμήμα Αρχιτεκτονικής 

της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας από το 

1958 έως το 1991, διπλώματα αρχιτέκτονα χορηγηθέντα από την Σχολή 

Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Ρίγας μετά το 1991 και 

το 1992 και το πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα της Ένωσης 

Αρχιτεκτόνων της Λετονίας): 

 

2006/2007 

 

Νοείται ότι, εξομοιώνονται προς τα πιο πάνω πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι 

τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής  που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση πριν τις 21 Αυγούστου 1991 ή των οποίων η κατάρτιση είχε ξεκινήσει 

πριν από την ημερομηνία αυτή, όταν συνοδεύεται από βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις 

αρμόδιες αρχές της Λετονίας οι οποίες πιστοποιούν ότι τα πτυχία αυτά έχουν στην επικράτειά 

της την ίδια νομική ισχύ, καθώς και από πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τους 

ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία 

τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω 

πιστοποιητικού. 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
 

—engineer architect/architect diplomas awarded by Kauno politechnikos 

institutas until 1969 (inžinierius architektas/architektas), 
 

—architect/bachelor of architecture/master of architecture diplomas 

awarded by Vilnius inžinerinis statybos institutas until 1990, Vilniaus 

technikos universitetas until 1996, Vilnius Gedimino technikos 

universitetas since 1996 (architektas/architektūros 

bakalauras/architektūros magistras), 

—the diplomas for specialist having completed the course in 

architecture/bachelor of architecture/master of architecture awarded by 

LTSR Valstybinis dailės institutas until 1990; Vilniaus dailės akademija 

since 1990 (architektūros kursas/architektūros bakalauras/architektūros 

magistras), 

—the bachelor of architecture/master of architecture diplomas awarded 

by Kauno technologijos universitetas since 1997 (architektūros 

bakalauras/architektūros magistras), 

All these diplomas must be accompanied by the Certificate issued by the 

Attestation Commission conferring the right to pursue activities in the field of 

architecture (Certified Architect/Atestuotas architektas): 

 

2006/2007 
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Νοείται ότι, εξομοιώνονται προς τα πιο πάνω πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι 

τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής  που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση πριν τις 11 Μαρτίου 1990 ή των οποίων η κατάρτιση είχε ξεκινήσει πριν 

από την ημερομηνία αυτή, όταν συνοδεύεται από βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες 

αρχές της Λιθουανίας οι οποίες πιστοποιούν ότι τα πτυχία αυτά έχουν στην επικράτειά της την 

ίδια νομική ισχύ, καθώς και από πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τους ασκούν 

στην επικράτεια της Λιθουανίας τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία 

τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω 

πιστοποιητικού. 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 

—Δίπλωμα   «okleveles   építészmérnök»   (Δίπλωμα   αρχιτεκτονικής, 

«maître ès sciences en architecture») χορηγηθέν από τα πανεπιστήμια, 
 

—Δίπλωμα «okleveles építész tervező művész» (Δίπλωμα «maîtrise ès 

sciences en architecture et en génie civil») χορηγηθέν από τα 

πανεπιστήμια 

 

2006/2007 

 

ΜΑΛΤΑ 
 

—Perit: Lawrja ta' Perit deliver par la Universita’ ta' Malta, που δίνει το 

δικαίωμα εγγραφής στα μητρώα ως «Perit». 

 

2006/2007 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 

—Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στις πτυχιακές εξετάσεις στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής, η οποία χορηγείται από τα τμήματα 

αρχιτεκτονικής των ανώτατων τεχνικών σχολών της Delft ή της 

Eindhoven (bouwkundig ingenieur) 

—Διπλώματα των αναγνωρισμένων από το κράτος ακαδημιών 

αρχιτεκτονικής (architect) 

—Διπλώματα που χορηγούνταν έως το 1971 από τα πρώην ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής (Hoger 

Bouwkunstonderricht) (architect HBO) 

—Διπλώματα που χορηγούνταν έως το 1970 από τα πρώην ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της αρχιτεκτονικής (voortgezet 

Bouwkunstonderricht) (architect VBO) 

—Βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισμό του συμβουλίου 

αρχιτεκτόνων του «Bond van Nederlandse Architecten» (Σύλλογος 

αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, BNA) (architect) 

—Δίπλωμα της Stichtung Institut voor Architectuur (Ίδρυμα «Ινστιτούτο 

αρχιτεκτονικής») (IVA) το οποίο χορηγείται μετά το πέρας σειράς 

μαθημάτων που οργανώνονται από το ίδρυμα αυτό, ελάχιστης διάρκειας 

τεσσάρων ετών (architect), συνοδευόμενο από βεβαίωση των αρμόδιων 

αρχών που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος υποβλήθηκε επιτυχώς σε 

δοκιμασία σχετικά με τα τυπικά προσόντα του, στην οποία 

περιλαμβανόταν η αξιολόγηση σχεδίων που καταρτίστηκαν και 

υλοποιήθηκαν από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια πραγματικής 

πρακτικής εξάσκησης, επί τουλάχιστον έξι έτη, των δραστηριοτήτων που 

αναφέρονται στο άρθρο 48 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

 

1987/1988 
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 —Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που πιστοποιεί ότι, πριν από τις 5 

Αυγούστου  1985,  ο  ενδιαφερόμενος  έγινε  δεκτός  στο  διαγωνισμό 

«kandidaat in de bouwkunde», ο οποίος διοργανώνεται από την ανώτατη 

τεχνική σχολή της Delft ή της Eindhoven, και ο οποίος, επί τουλάχιστον 

πέντε έτη ακριβώς πριν από την υπό εξέταση ημερομηνία, άσκησε τις 

δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των οποίων η φύση και η σημασία 

διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες 

κριτήρια, επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων 

(architect) 

—Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών που χορηγείται μόνο στα άτομα που 

συμπλήρωσαν  το  τεσσαρακοστό  έτος  ηλικίας  τους  πριν  από  τις  5 

Αυγούστου 1985  και  η  οποία  πιστοποιεί ότι  ο  ενδιαφερόμενος, επί 

τουλάχιστον πέντε έτη ακριβώς πριν από την υπό εξέταση ημερομηνία, 

άσκησε τις δραστηριότητες του αρχιτέκτονα των οποίων η φύση και η 

σημασία διασφαλίζουν, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα στις Κάτω Χώρες 

κριτήρια, επαρκή δεξιότητα για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων 

(architect) 

—Οι βεβαιώσεις της έβδομης και όγδοης περίπτωσης δεν χρειάζεται 

πλέον να  αναγνωρίζονται από  την  ημερομηνία έναρξης ισχύος των 

νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση στις 

δραστηριότητες του αρχιτέκτονα και την άσκησή τους βάσει του 

επαγγελματικού τίτλου του αρχιτέκτονα στις Κάτω Χώρες, στο βαθμό που 

οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάμει των εν λόγω διατάξεων, 

πρόσβαση στις υπόψη δραστηριότητες βάσει του υπό εξέταση 

επαγγελματικού τίτλου 

 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τεχνικά πανεπιστήμια της Βιέννης και 

του Graz, καθώς και από το πανεπιστήμιο του Innsbruck, τμήμα 

πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, τμήμα αρχιτεκτονικής 

(Architektur), πολιτικών μηχανικών (Bauingenieurwesen Hochbau) και 

κατασκευών (Wirtschaftingenieurwesen — Bauwesen) 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από το πανεπιστήμιο αγρονομίας, τμήμα 

γεωτεχνικής και υδατικών πόρων (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από το Πανεπιστημιακό κολέγιο 

εφαρμοσμένων τεχνών στη Βιέννη, τμήμα αρχιτεκτονικής 

—Διπλώματα  χορηγηθέντα  από  την  Ακαδημία  καλών  τεχνών  της 

Βιέννης, τμήμα αρχιτεκτονικής 
 

—Διπλώματα εγκεκριμένου μηχανικού (Ing.), χορηγηθέντα από τις 

ανώτατες τεχνικές σχολές ή τις τεχνικές σχολές ή τις τεχνικές σχολές στον 

οικοδομικό τομέα, συνοδευόμενα από το πτυχίο του «Baumeister» που 

πιστοποιεί τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα στην Αυστρία 

κατόπιν εξετάσεων 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από το Πανεπιστημιακό κολέγιο 

βιομηχανικού σχεδιασμού της Linz, τμήμα αρχιτεκτονικής 

 

1997/1998 
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 —Πιστοποιητικά προσόντων για  την  άσκηση του  επαγγέλματος του 

πολιτικού μηχανικού ή του ειδικευμένου μηχανικού στον κατασκευαστικό 

τομέα (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen, 

Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με 

το νόμο για τους τεχνικούς οικοδομικών έργων και δημοσίων έργων, 

(Ziviltechnikergesetz, BGBl, no  156/1994) 

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
 

Διπλώματα χορηγηθέντα από τις Σχολές Αρχιτεκτονικής των κάτωθι: 
 

—Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής de 

Varsovie (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury), 

Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister nauk 

technicznych, inżynier architekt, inżyniera magistra architektury, magistra 

inżyniera architektury, magistra inżyniera architekta, magister inżynier 

architekt. (από το 1945 έως το 1948, τίτλος: inżynier architekt, magister 

nauk technicznych, από το 1951 έως το 1956, τίτλος: inżynier architekt, 

από το 1954 έως το 1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inżyniera magistra 

architektury, από το 1957 έως το 1959, τίτλος: inżyniera magistra 

architektury, από το 1959 μέχρι το 1964: τίτλος: magistra inżyniera 

architektury, από το 1964 έως το 1982, τίτλος: magistra inżyniera 

architekta, από το 1983 έως το 1990, τίτλος: magister inżynier architekt, 

μετά το 1991 τίτλος: magistra inżyniera architekta) 

—Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής της 

Κρακοβίας (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), 

Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: magister inżynier architekt (από το 

1945  έως  το  1953  Πανεπιστήμιο Ορυκτολογίας και  Μεταλλουργίας, 

Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής -Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Politechniczny Wydział Architektury) 

—Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Wrocław, Σχολή Αρχιτεκτονικής του 

Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury), 

Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt magister nauk 

technicznych, magister inżynier Architektury, magister inżynier architekt. 

(από το 1949 έως το 1964, τίτλος: inżynier architekt, magister nauk 

technicznych, από το 1956 έως το 1964, τίτλος: magister inżynier 

architektury, από το 1964, τίτλος: magister inżynier architekt) 

—Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gliwice 

(Politechnika Śląska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος 

αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister inżynier architekt. (από το 1945 

έως το 1955, Faculté de génie civil et de construction - Wydział 

Inżynieryjno-Budowlany, τίτλος: inżynier architekt, από το 1961 έως το 

1969, Σχολή βιομηχανικών κατασκευών και γενικών σπουδών μηχανικού 

- Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, τίτλος: magister 

inżynier architekt, από το 1969 έως το 1976, Σχολή πολιτικών μηχανικών 

και αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Architektury, τίτλος: magister 

inżynier  architekt,  μετά  το  1977  Σχολή  Αρχιτεκτονικής  -  Wydział 
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Architektury, τίτλος: magister inżynier architekt et, μετά το 1995, τίτλος: 

inżynier architekt) 
 

—Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Poznań, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Poznań 

(Politechnika Poznańska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος 

αρχιτέκτονα, inżynier architektury, inżynier architekt, magister inżynier 

architekt (από το 1945 έως το 1955, Σχολή Μηχανικών, Σχολή 

Αρχιτεκτονικής - Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: inżynier 

architektury, μετά το 1978, τίτλος: magister inżynier architekt et, μετά το 

1999, τίτλος: inżynier architekt) 

—Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Gdańsk, Σχολή Αρχιτεκτονικής του Gdańsk 

(Politechnika Gdańska, Wydział Architektury), Επαγγελματικός τίτλος 

αρχιτέκτονα: magister inżynier architekt. (από το 1945 έως το 1969 

Σχολή Αρχιτεκτονικής — Wydział Architektury, από το 1969 έως το 1971 

Σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής — Wydział Budownictwa i 

Architektury, από το 1971 έως το 1981 Ινστιτούτο αρχιτεκτονικής και 

χωροταξίας - Instytut Architektury i Urbanistyki, μετά το 1981 Σχολή 

Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury) 

—Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Białystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής του 

Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury), 

Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα, magister inżynier architekt (από το 

1975 έως το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής — Instytut Architektury) 
 

—Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Łódź, Σχολή πολιτικών μηχανικών, 

αρχιτεκτονικής και μηχανικών του περιβάλλοντος του Łódź (Politechnika 

Łódzka,  Wydział Budownictwa, Architektury i  Inżynierii Środowiska), 

Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: inżynier architekt; magister inżynier 

architekt (από το 1973 έως το 1993 Σχολή πολιτικών μηχανικών και 

αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Architektury et μετά το 1992 

Σχολή πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτονικής και μηχανικών του 

περιβάλλοντος - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska, τίτλος: από το 1973 έως το 1978 inżynier architekt, μετά το 

1978, τίτλος: magister inżynier architekt) 
 

— Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Szczecin, Σχολή πολιτικών μηχανικών και 

αρχιτεκτονικής του Szczecin (Politechnika Szczecińska, Wydział 

Budownictwa i Architektury), Επαγγελματικός τίτλος αρχιτέκτονα: 

inżynier architekt, magister inżynier architekt (από το 1948 έως το 1954 

Ανώτατη Σχολή μηχανικών, Σχολή  Αρχιτεκτονικής  -  Wyższa  Szkoła 

Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: inżynier architekt, μετά το 1970, 

τίτλος: magister inżynier architekt et μετά το 1998, τίτλος: inżynier 

architekt) 

Όλα τα ανωτέρω διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

μέλους εκδιδόμενο από το αρμόδιο Περιφερειακό Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων 

της Πολωνίας, το οποίο παρέχει το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων 

του αρχιτέκτονα στην Πολωνία.
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ 
 

—Δίπλωμα «diploma do curso especial de arquitectura» που χορηγείται 

από τις σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο 

—Δίπλωμα αρχιτέκτονα «diploma de arquitecto» που χορηγείται από τις 

σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο 

—Δίπλωμα «diploma do curso de arquitectura» που χορηγείται από τις 

ανώτατες σχολές καλών τεχνών της Λισσαβώνας και του Πόρτο 

—Δίπλωμα «diploma de licenciatura em arquitectura» που χορηγείται 

από την ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Λισσαβώνας 

—Δίπλωμα «carta de curso de licenciatura em arquitectura» που 

χορηγείται από το τεχνικό πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας και από το 

πανεπιστήμιο του Πόρτο 

—Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που 

χορηγείται από το ανώτατο τεχνικό ινστιτούτο του τεχνικού 

πανεπιστημίου της Λισσαβώνας 

—Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που 

χορηγείται από τη σχολή πολιτικών μηχανικών (de Engenharia) του 

πανεπιστημίου του Πόρτο 

—Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (licenciatura em engenharia civil) που 

χορηγείται από τη σχολή επιστημών και τεχνολογίας του πανεπιστημίου 

της Κοΐμπρα 

—Πτυχίο πολιτικού μηχανικού, παραγωγής (licenciatura em engenharia 

civil, produção) που χορηγείται από το πανεπιστήμιο του Minhο 

 

1987/1988 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

Universitatea   de    Arhitectură   și    Urbanism   «Ion   Mincu»   București 

(Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας «Ion Mincu» Βουκουρέστι): 
 

—1953-1966: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București (Ινστιτούτο 

Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι), Arhitect (Αρχιτέκτονας), 
 

—1967-1974: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București (Ινστιτούτο 

Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» Βουκουρέστι), Diplomă de Arhitect, 

Specialitatea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα 

αρχιτεκτονική), 

—1975-1977: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea 

de  Arhitectură (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ion  Mincu» Βουκουρέστι, 

Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură 

(Δίπλωμα αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—1978-1991: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea 

de Arhitectură și Sistematizare (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» 

Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Συστηματοποίησης), Diplomă de 

Arhitect, Specializarea Arhitectură și Sistematizare (Δίπλωμα 

αρχιτέκτονα, ειδικότητα αρχιτεκτονική και συστηματοποίηση), 

—1992-1993: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea 

de  Arhitectură  și  Urbanism  (Ινστιτούτο  Αρχιτεκτονικής  «Ion  Mincu» 

Βουκουρέστι,  Σχολή  Αρχιτεκτονικής  και  Πολεοδομίας),  Diplomă  de 

 

2009/2010 
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Arhitect, specializarea Arhitectură și Urbanism (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, 

ειδικότητα αρχιτεκτονική και πολεοδομία), 

—1994-1997: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea 

de Arhitectură și Urbanism (Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής «Ion Mincu» 

Βουκουρέστι, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de 

Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licență, 

τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—1998-1999: Institutul de Arhitectură «Ion Mincu» București, Facultatea 

de  Arhitectură (Ινστιτούτο  Αρχιτεκτονικής «Ion  Mincu» Βουκουρέστι, 

Σχολή Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, 

specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας σπουδών 

αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—Από το 2000: Από το 2000 Universitatea de Arhitectură și Urbanism 

«Ion Mincu» București, Facultatea de Arhitectură (Πανεπιστήμιο 

Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας «Ion Mincu» — Βουκουρέστι, Σχολή 

Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea 

Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, 

ειδκότητα αρχιτεκτονική), 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca): 
 

—1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Construcții (Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea 

Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, 

ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—1993-1994: Universitatea Tehnică  din  Cluj-Napoca, Facultatea  de 

Construcții (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea 

Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, 

ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—1994-1997: Universitatea Tehnică  din  Cluj-Napoca, Facultatea  de 

Construcții (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea 

Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα 

αρχιτεκτονική), 

—1998-1999: Universitatea Tehnică  din  Cluj-Napoca, Facultatea  de 

Arhitectură și Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή 

Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, 

specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας σπουδών 

αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—Από το 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Arhitectură și Urbanism (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Cluj-Napoca, Σχολή 

Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας), Diplomă de Arhitect, profilul 

Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας 

σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική),
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Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași (Τεχνικό πανεπιστήμιο «Gh. Asachi» 

Iași): 

—1993: «Asachi» Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură (Τεχνικό 

Πανεπιστήμιο «Gh.Asachi» Iași, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής και 

Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea 

Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, 

ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—1994-1999 Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de 

Construcții și Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Asachi» Iași, Σχολή 

Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Licență, profilul 

Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας 

σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—2000-2003: Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de 

Construcții și Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Asachi» Iași, Σχολή 

Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul 

Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας 

σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—Από το 2004: Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iași, Facultatea de 

Construcții și Arhitectură (Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Gh.Asachi» Iași, Σχολή 

Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul 

Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας 

σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

Universitatea Politehnica din Timișoara (Πολυτεχνείο Timișoara): 
 

—1993-1995: Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de 

Construcții (Τεχνικό Πανεπιστήμιο Timișoara, Σχολή Πολιτικής 

Μηχανικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, 

specializarea Arhitectură generală (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας 

σπουδών αρχιτεκτονική και πολεοδομία, ειδικότητα γενική αρχιτεκτονική), 

—1995-1998: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de 

Construcții (Πολυτεχνεί Timișoara, Σχολή Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă 

de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα 

Licență, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—1998-1999: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de 

Construcții și Arhitectură (Πολυτεχνείο Timișoara, Σχολή Πολιτικής 

Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, 

specializarea Arhitectură (Δίπλωμα Licență, τομέας σπουδών 

αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική, 

—Από το 2000: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de 

Construcții și Arhitectură (Πολυτεχνείο Timișoara, Σχολή Πολιτικής 

Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, 

specializarea Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών 

αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική, 

Universitatea din Oradea (Πανεπιστήμιο Oradea):
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 —2002:  Universitatea din  Oradea,  Facultatea de  Protecția  Mediului 

(Πανεπιστήμιο Oradea, Σχολή Περιβαλλοντικής Προστασίας), Diplomă 

de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα 

αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

—Από το 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și 

Construcții (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής), Diplomă de 

Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (Δίπλωμα 

αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, ειδικότητα αρχιτεκτονική), 

Universitatea Spiru Haret București (Πανεπιστήμιο Spiru Haret Βουκουρέστι): 
 

—Από  το  2002:  Universitatea Spiru  Haret  București, Facultatea de 

Arhitectură (Πανεπιστήμιο Spiru Haret Βουκουρέστι, Σχολή 

Αρχιτεκτονικής), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea 

Arhitectură (Δίπλωμα αρχιτέκτονα, τομέας σπουδών αρχιτεκτονική, 

ειδικότητα αρχιτεκτονική). 

 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 

—«Univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana 

inženirka arhitekture» (πανεπιστημιακό δίπλωμα αρχιτεκτονικής) 

χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής, συνοδευόμενο από 

πιστοποιητικό της νομίμως αναγνωρισμένης αρμόδιας αρχής στον τομέα 

της αρχιτεκτονικής, η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης 

δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής 

—Πανεπιστημιακό δίπλωμα χορηγηθέν από τις τεχνικές σχολές που 

δίδουν τον τίτλο «univerzitetni diplomirani inženir 

(univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka» συνοδευόμενο από 

πιστοποιητικό της νομίμως αναγνωρισμένης αρμόδιας αρχής στον τομέα 

της αρχιτεκτονικής, η οποία παρέχει το δικαίωμα άσκησης 

δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής: 

 

2006/2007 

 

Νοείται ότι, εξομοιώνονται προς τα πιο πάνω πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι 

τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών στην πρώην 

Γιουγκοσλαβία πριν τις 25 Ιουνίου 1991 ή των οποίων η κατάρτιση είχε ξεκινήσει πριν από την 

ημερομηνία αυτή, όταν συνοδεύεται από βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της 

Σλοβενίας οι οποίες πιστοποιούν ότι τα πτυχία αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια νομική 

ισχύ, καθώς και από πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τους ασκούν στην επικράτεια 

της Σλοβενίας τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία τουλάχιστον συναπτά έτη 

κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού. 
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ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων» 

(«architektúra a pozemné staviteľstvo») χορηγηθέν από το Τεχνικό 

Πανεπιστήμιο της Σλοβακίας (Slovenská vysoká škola technická) της 

Bratislava από το 1950 έως το 1952 (τίτλος: Ing.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από 

τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων του Τεχνικού 

Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry a pozemného 

staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το 

1952 έως το 1960 (τίτλος: Ing. arch.) 

 

2006/2007 

  

—Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné staviteľstvo») 

χορηγηθέν από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Κατασκευής Κτιρίων του 

Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Fakulta architektúry a 

pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) της 

Bratislava από το 1952 έως το 1960 (τίτλος: Ing.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από 

τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της 

Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της 

Bratislava από το 1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing. arch.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») 

χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού 

Πανεπιστημίου της  Σλοβακίας  (Stavebná  fakulta,  Slovenská  vysoká 

škola technická) της Bratislava από το 1961 έως το 1976, (τίτλος: Ing.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από 

τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας 

(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava 

μετά το 1977, (τίτλος: Ing.arch.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Πολεοδομία» («urbanizmus») χορηγηθέν από 

τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας 

(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava 

μετά το 1977 (τίτλος: Ing. arch.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné stavby») 

χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού 

Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická 

univerzita) της Bratislava από το 1977 έως το 1997 (τίτλος: Ing.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική και κατασκευή κτιρίων» 

(«architektúra a pozemné stavby») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná 

fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava μετά το 1998 

(τίτλος: Ing.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων — ειδικότητα: 

Αρχιτεκτονική»  («pozemné  stavby   —   špecializácia:  architektúra») 

χορηγηθέν   από   τη   Σχολή   Πολιτικών   Μηχανικών   του   Τεχνικού 
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 Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná fakulta, Slovenská technická 

univerzita) της Bratislava το 2000 και 2001 (τίτλος: Ing.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων και Αρχιτεκτονική» 

(«pozemné stavby a architektúra») χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Σλοβακίας (Stavebná 

fakulta — Slovenská technická univerzita) της Bratislava μετά το 2001 

(τίτλος: Ing.) 

—Δίπλωμα στον Τομέα «Αρχιτεκτονική» («architektúra») χορηγηθέν από 

την ακαδημία Καλών Τεχνών και Σχεδίου (Vysoká škola výtvarných 

umení) της Bratislava μετά το 1969 (τίτλος: Akad. arch. μέχρι το 1990; 

Mgr. από το 1990 έως το 1992; Mgr. arch. από το 1992 έως το 1996; Mgr. 

art. μετά το 1997) 

 

 —Δίπλωμα στον Τομέα «Κατασκευή κτιρίων» («pozemné staviteľstvo») 

χορηγηθέν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού 

Πανεπιστημίου (Stavebná fakulta, Technická univerzita) του Košice από 

το 1981 έως το 1991 (τίτλος: Ing.) 

Όλα τα ανωτέρω διπλώματα πρέπει να συνοδεύονται από: 
 

— Πιστοποιητικό άδειας χορηγηθέν από το επιμελητήριο αρχιτεκτόνων 

της Σλοβακίας (Slovenská komora architektov) της Bratislava, χωρίς 

προσδιορισμό του κλάδου ή στον κλάδο «κατασκευή κτιρίων» 

(«pozemné stavby») ή «χωροταξία» («územné plánovanie») 

— Πιστοποιητικό άδειας  χορηγηθέν  από  το  σλοβακικό  επιμελητήριο 

πολιτικών μηχανικών (Slovenská komora stavebných inžinierov) της 

Bratislava στον κλάδο της κατασκευής κτιρίων («pozemné stavby»): 

 

 

Νοείται ότι, εξομοιώνονται προς τα πιο πάνω πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι 

τίτλοι στον τομέα της αρχιτεκτονικής  που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών μελών στην 

πρώην Τσεχοσλοβακία πριν την 1η  Ιανουαρίου 1993 ή των οποίων η κατάρτιση είχε ξεκινήσει 

πριν από την ημερομηνία αυτή, όταν συνοδεύεται από βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις 

αρμόδιες αρχές της Σλοβακίας οι οποίες πιστοποιούν ότι τα πτυχία αυτά έχουν στην επικράτειά 

της την ίδια νομική ισχύ, καθώς και από πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τους 

ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας τις δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία 

τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω 

πιστοποιητικού. 

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
 

—Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των τεχνικών 

πανεπιστημίων και του πανεπιστημίου του Oulu (arkkitehti/arkitekt) 

—Διπλώματα     χορηγηθέντα     από     τα     τεχνολογικά     ινστιτούτα 

(rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

 

1997/1998 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ —Διπλώματα χορηγηθέντα από τη σχολή αρχιτεκτονικής του βασιλικού 

ινστιτούτου  τεχνολογίας,  το  τεχνολογικό  ινστιτούτο  Chalmers  και  το 

 

1997/1998 
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τεχνολογικό   ινστιτούτο   του   πανεπιστημίου   της    Lund   (arkitekt, 

πανεπιστημιακός τίτλος στον τομέα της αρχιτεκτονικής) 
 

—Πιστοποιητικά μέλους της Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), εάν 

οι ενδιαφερόμενοι πραγματοποίησαν την εκπαίδευσή τους σε κράτος 

όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2005/36/ΕΚ                                                                            ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


