
 
 
 

    
«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 

πανεπιστημίων και από το Πολυτεχνείο της Mons (ingénieur—

architecte, ingénieur-architect) 

1987/1988 

 

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: 
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«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. 

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 

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 
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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. 

ΔΑΝΙΑ — Διπλώματα χορηγηθέντα από τις εθνικές ανώτατες σχολές 

αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Aarhus (architekt) 

— 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 παρούσας οδηγίας 

1987/1988 

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 
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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 παρούσας 

οδηγίας 

ΕΣΘΟΝΙΑ — diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia 

arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (Δίπλωμα 

αρχιτεκτονικών σπουδών, χορηγηθέν από την Σχολή Αρχιτεκτονικής της 

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) 

2006/2007 

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 
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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 

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 

3ο ακαδημαϊκό 

έτος μετά την 

ένταξη 



— 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 

— 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. 

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 
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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) 

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 

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 

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 
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πανεπιστήμια 

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 44 της παρούσας οδηγίας 

— 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 
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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 

— 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) 

1997/1998 

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 
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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 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. 

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 
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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 

 

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 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 

2009/2010 



«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), 

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): 

— 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 

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.) 

— 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.) 

2006/2007 



— 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 

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») 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ — Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τμήματα αρχιτεκτονικής των 

τεχνικών πανεπιστημίων και του πανεπιστημίου του Oulu 

(arkkitehti/arkitekt) 

1997/1998 



— Διπλώματα χορηγηθέντα από τα τεχνολογικά ινστιτούτα 

(rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

ΣΟΥΗΔΙΑ — Διπλώματα χορηγηθέντα από τη σχολή αρχιτεκτονικής του βασιλικού 

ινστιτούτου τεχνολογίας, το τεχνολογικό ινστιτούτο Chalmers και το 

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 παρούσα οδηγία 

1997/1998 

 


