
Ο ΠΕΡΙ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (Αρ. 2) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

224 του 1990 

106(Ι) του 1992 

15(Ι) του 1993 

31(Ι) του 1993 

53(Ι) του 1993 

44(Ι) του 1996 

34(Ι) του 1997 

15(Ι) του 2002 

24(Ι) του 2002 

221(Ι) του 2002 

19(Ι) του 2003. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιστημονικού 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμους του 

1990 έως του 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο 

βασικός νόμος” και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμοι του 1990 έως (Αρ. 2) του 

2003.  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 

  

 (α)    Με την αντικατάσταση του όρου «κράτος μέλος» και της 

ερμηνείας του  από τον ακόλουθο νέο όρο και 

ερμηνεία: 

  

 «‘κράτη μέλη’ σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  τα Συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.». και 

  

 (β)   Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, 

του ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας του: 

  

 “ ’Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ σημαίνει 

τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που 
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υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαίου 1992, όπως αυτή 

εκάστοτε τροποποιείται·». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 7 τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Το εδάφιο (1Α) αυτού τροποποιείται με  την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος και της 

προσθήκης της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

 

 

 

Πρώτο  

Παράρτημα. 

 

179(Ι) του 2002 

   ...(Ι) του 2003. 

       «Νοείται περαιτέρω ότι πτυχία , διπλώματα ή 

τίτλοι που αποκτήθηκαν σε κράτη μέλη αλλά δεν 

περιλαμβάνονται στο Πρώτο Παράρτημα, 

αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί 

Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμων του 2002 και 

2003.». 

  

  (β)  Το εδάφιο (1Β) τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

  (α)  Με τη διαγραφή της  φράσης «έκτος από 

πολίτες της ∆ημοκρατίας» στην παράγραφο (α) 

αυτού (3η γραμμή),  

  

  (β)  με τη διαγραφή της φράσης  «εκτός από 

πολίτες της ∆ημοκρατίας» στην παράγραφο (β) 

αυτού (2η γραμμή) και 

  

  (γ)  με τη διαγραφή της φράσης «εκτός από πολίτες 

της ∆ημοκρατίας» στην παράγραφο (γ) αυτού 

(2η γραμμή). 
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 Τροποποίηση 

του Τρίτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την  προσθήκη των 

ακόλουθων νέων παραγράφων, μετά το τέλος 

της παραγράφου (ν): 

  

    «(ξ) στην Τσεχική ∆ημοκρατία: 

  

 –  τα διπλώματα που χορηγούνται από τις σχολές του 

«České vysoké učení technické» (Τσεχικού Πολυτεχνείου 

της Πράγας): 

  

 – «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství»  

(Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής) (μέχρι το 1951), 

  

 – «Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Σχολή 

Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής) (από το 1951 μέχρι το 

1960),  

  

 – «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από το 

1960) στους εξής τομείς: Οικοδομική και κατασκευές, 

Οικοδομική, Κατασκευές και αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική 

(συμπεριλαμβανομένης της πολεοδομίας και της 

χωροταξίας), Πολιτική μηχανική και κατασκευές για 

βιομηχανική και γεωργική παραγωγή, ή στο πρόγραμμα 

Σπουδών πολιτικού μηχανικού στον τομέα της μελέτης 

των οικοδομικών κατασκευών και της αρχιτεκτονικής, 

  

 – «Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (από το 

1976) στους εξής τομείς σπουδών: αρχιτεκτονική, 

πολεοδομία και χωροταξία, ή στο πρόγραμμα σπουδών: 

αρχιτεκτονική και πολεοδομία στους εξής τομείς 

σπουδών: αρχιτεκτονική, θεωρία αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού, πολεοδομία χωροταξίας, ιστορία 
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αρχιτεκτονικής και αποκατάσταση ιστορικών μνημείων, ή 

αρχιτεκτονική και οικοδομική, τα διπλώματα που 

χορηγούνται από την «Vysoká škola technická Dr. 

Edvarda Beneše» (μέχρι το 1951) στον τομέα της 

αρχιτεκτονικής και κατασκευών, 

  

 – τα διπλώματα που χορηγούνται από την «Vysoká škola 

stavitelství v Brně» (από το 1951 μέχρι το 1956) στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών, 

  

 – τα διπλώματα που χορηγούνται από την «Vysoké učení 

technické v Brně» την Fakulta architektury» (Σχολή 

Αρχιτεκτονικής) (από το 1956) στον τομέα της 

αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας ή την Fakulta 

stavební» (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από 1956) στον 

τομέα σπουδών κατασκευών, 

  

 –   τα διπλώματα που χορηγούνται από την «Vysoká škola 

báňská – Technická univerzita Ostrava» (Σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών) (από το 1997) στον τομέα 

σπουδών δομών και αρχιτεκτονικής ή στον τομέα 

σπουδών πολιτικού μηχανικού, 

 

 – τα διπλώματα που χορηγούνται από την «Technická 

univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Σχολή 

Αρχιτεκτονικής) (από το 1994) στο πρόγραμμα σπουδών 

αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας στον τομέα σπουδών 

αρχιτεκτονικής, 

  

 – τα διπλώματα που χορηγούνται από την «Akademie 

výtvarných umění v Praze» στο πρόγραμμα καλών 

τεχνών στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, 

τα διπλώματα που χορηγούνται από την «Vysoká škola 
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umělecko-průmyslová v Praze» στο πρόγραμμα καλών 

τεχνών στον τομέα σπουδών αρχιτεκτονικής, 

  

 –   πιστοποιητικό άδειας που χορηγείται από το «Česká 

komora architektů» χωρίς ειδίκευση τομέα ή στον τομέα 

των οικοδομικών κατασκευών, 

  

           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 ∆ημοκρατίας 

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 ∆ημοκρατίας τις 

δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής για τρία 

τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία που προηγείται της 

ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού.  

  

  (ο) στην Εσθονία: 

  

 - diplom arhitektuuri erialal, väljastatud esti Kunstiakadeemia 

arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast 

(δίπλωμα σπουδών αρχιτεκτονικής, το οποίο χορηγείται 

από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής της Εσθονικής Ακαδημίας 

Τεχνών από το 1996), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli 

poolt 1989-1995 aastal (το οποίο χορηγείται από το 

Πολυτεχνείο της Ταλίν κατά την περίοδο 1989-1995), 

väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-

1988 (το οποίο χορηγείται από το Κρατικό Ινστιτούτο 
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Τεχνών της Εσθονικής ΣΣ∆ κατά την περίοδο 1951-1988), 

  

           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 Εσθονία τις δραστηριότητες στον τομέα της 

αρχιτεκτονικής για τρία τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία 

που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω 

πιστοποιητικού.   

  

  (π)  στη Λετονία: 

  

 - «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» που χορηγούνται 

από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών του Λετονικού Κρατικού Πανεπιστημίου μέχρι 

το 1958, από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Σχολής 

Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Ρίγας 1958 – 

1991, από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού 

Πανεπιστημίου της Ρίγας από το 1991, και το 
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πιστοποιητικό εγγραφής στον Αρχιτεκτονικό Σύλλογο της 

Λετονίας)», 

  

           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. 

  

  (ρ)   στη Λιθουανία: 

  

 – τα διπλώματα μηχανικού αρχιτέκτονα/αρχιτέκτονα που 

χορηγούνται από τα Kauno politechnikos institutas μέχρι 

το 1969 (inžinierius architektas/architektas), 

  

 –  τα διπλώματα αρχιτέκτονα/bachelor αρχιτεκτονικής/master 

αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από τα Vilnius inžinerinis 

statybos institutas έως το 1990, Vilniaus technikos 

universitetas έως το 1996, Vilnius Gedimino technikos 

universitetas από το 1996 (architektas/architektûros 

bakalauras/architektûros magistras), 

  

 –  τα διπλώματα ειδικού ο οποίος έχει ολοκληρώσει σπουδές 

αρχιτεκτονικής/bachelor αρχιτεκτονικής/master 
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αρχιτεκτονικής, τα οποία χορηγούνται από το LTSR 

Valstybinis dailës institutas μέχρι το 1990, (architektûros 

kursas/architektûros bakalauras/architektûros magistras), 

  

 – τα διπλώματα bachelor αρχιτεκτονικής/master 

αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από το Kauno 

technologijos universitetas since 1997 (architektûros 

bakalauras/architektûros magistras),συνοδευόμενα από 

το Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή 

Βεβαίωσης και με το οποίο απονέμεται το δικαίωμα 

άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής 

(Πιστοποιημένος Αρχιτέκτονας/Atestuotas architektas), 

  

           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. 

  

  (σ)   στην Ουγγαρία: 

  

 – δίπλωμα «okleveles építészmérnök» (δίπλωμα 

αρχιτεκτονικής, master αρχιτεκτονικής) το οποίο 

χορηγείται από πανεπιστήμια, 
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 –  δίπλωμα «okleveles építész tervező művész» (δίπλωμα 

master αρχιτεκτονικής και πολιτικού μηχανικού) που 

χορηγείται από πανεπιστήμια, 

  

  (τ)   στη Μάλτα: 

  

      Perit: Lawrja ta' Perit που χορηγείται από το Universita` 

ta' Malta, και το οποίο παρέχει το δικαίωμα εγγραφής ως 

Perit, 

  

  (υ)   στην Πολωνία: 

  

      τα διπλώματα που χορηγούνται από τις σχολές 

αρχιτεκτονικής: 

  

 –  του Πολυτεχνείου της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής 

στη Βαρσοβία (Politechnika Warszawska, Wydział 

Architektury)· ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: 

inżynier architekt, magister nauk technicznych, inżynier 

architekt, inżyniera magistra architektury, magistra 

inżyniera architektury, magistra inżyniera architekta, 

magister inżynier architekt (από το 1945 μέχρι  το    1948,

      τίτλος: inżynier architekt, magister nauk technicznych· 

από το 1951 μέχρι το 1956, τίτλος: inżynier architekt· από 

το 1954 μέχρι το 1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inżyniera 

magistra architektury · από το 1957 μέχρι το 1959, τίτλος: 

inżynier magister architektury· από το 1959 μέχρι το 

1964: magister inżynier architektury· από το 1964 μέχρι 

το 1982, τίτλος: magistra inżyniera architekta· από το 

1983 μέχρι το 1990, τίτλος: magister inżynier architekt), 

από το 1991, τίτλος: magistra inżyniera architekta), 
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 -   του Πολυτεχνείου της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής 

στη Κρακοβία (Politechnika Krakowska, Wydział 

Architektury)· ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: 

magister inżynier architect (από το 1945 μέχρι το 1953 

Πανεπιστήμιο Ορυχείων και Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική 

Σχολή Αρχιτεκτονικής – Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Politechniczny Wydział Architektury), 

  

 –  του Πολυτεχνείου του Wrocław, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο 

Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział 

Architektury)· ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: 

inżynier architekt, magister nauk technicznych, magister 

inżynier architektury, magister inżynier architect (από το 

1949 μέχρι το 1964, τίτλος: inżynier architekt, magister 

nauk technicznych· από το 1956 μέχρι το 1964, τίτλος: 

magister inżynier architektury· από το 1964, τίτλος: 

magister inżynier architekt),  

  

 –  του Πολυτεχνείου της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο 

Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury)· ο 

επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier architekt, 

magister inżynier architekt (από το 1945 μέχρι το 1955, 

Σχολή Μηχανικής  και Κατασκευών – Wydzial 

Inzynieryjno-Budowlany, τιτλος: inzyneir architekt· από το 

1961 μέχρι το 1969, Σχολή Βιομηχανικών Κατασκευών 

και Γενικής Μηχανικής – Wydzial Budownictwa 

Przemystowego I Ogólnego, τίτλος: magister inżynier 

architekt· από το 1969 μέχρι το 1976, Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής – Wydzial Budownictwa I 

Architektury, τίτλος: magister inżynier architect και από το 

1995, τίτλος:inżynier architect), 

  

 -  του Πολυτεχνείου του Poznan, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο 
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Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury)· 

ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier 

architektury· inżynier architekt· magister inżynier architekt

      (από το 1945 μέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής, Τμήμα 

Αρχιτεκτονικής – Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury 

τίτλος: inżynier architektury· από το 1978, τίτλος: 

magister inżynier architekt και από το 1999, τίτλος: 

inżynier architekt), 

  

 –   του Πολυτεχνείου του Gdańsk, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο 

Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury)· ο 

επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inżynier 

architekt) (από το 1945 μέχρι το 1969 Σχολή 

Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury, από το 1969 μέχρι 

το 1971 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής - 

Wydział Budownictwa i Architektury, από το 1971 μέχρι 

το 1981 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας - 

Instytut Architektury i Urbanistyki, από το 1981 Σχολή 

Αρχιτεκτονικής- Wydział Architektury), 

  

 –   του Πολυτεχνείου του Białystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής 

στο Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział 

Architektury)· ο επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: 

magister inżynier architekt) (από το 1975 μέχρι το 1989 

Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής – Instytut Architektury), 

  

 -   του Πολυτεχνείου του Łódź, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 

Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Łódź 

(Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury 

i Inżynierii Środowiska)· ο επαγγελματικός τίτλος του 

αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister inżynier architekt 

     (από το 1973 μέχρι το 1993 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

και Αρχιτεκτονικής- Wydział Budownictwa i Architektury 
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και από το Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής 

και Περιβαλλοντικής Μηχανικής- Wydział Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska· τίτλος: από το 1973 

μέχρι το 1978, τίτλος: inżynier architekt, από το 1978, 

τίτλος: magister inżynier architekt), 

  

 – του Πολυτεχνείου του Szczecin, Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής στο Szczecin (Politechnika 

Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury)· ο 

επαγγελματικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier architekt, 

magister inżynier architect (από το 1948 μέχρι το 1954, 

Ανώτατη Σχολή Μηχανικής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής - 

Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, τίτλος: 

inżynier architekt, από το 1970, τίτλος: magister inżynier 

architekt και από το 1998, τίτλος: inżynier architekt), 

  

      τα διπλώματα συνοδεύονται από το πιστοποιητικό μέλους 

το οποίο εκδίδεται από το οικείο περιφερειακό 

αρχιτεκτονικό επιμελητήριο της Πολωνίας, το οποίο 

απονέμει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων 

αρχιτέκτονα στην Πολωνία, 

  

  (φ)   στη Σλοβενία: 

  

 –   univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna 

diplomirana inženirka arhitekture (πανεπιστημιακό 

δίπλωμα αρχιτεκτονικής) το οποίο χορηγείται από τη 

σχολή αρχιτεκτονικής, και το οποίο συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στον τομέα της 

αρχιτεκτονικής αναγνωρισμένης από το νόμο, το οποίο 

απονέμει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής, 
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 –   πανεπιστημιακό         δίπλωμα           που         χορηγείται 

     από πολυτεχνικές σχολές που απονέμουν τον τίτλο του 

«univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / 

univerzitetna diplomirana inženirka» και το οποίο 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής στον 

τομέα της αρχιτεκτονικής αναγνωρισμένης από το νόμο, 

το οποίο απονέμει το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων 

στον τομέα της αρχιτεκτονικής, 

  

           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 έτη κατά την πενταετία 

που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω 

πιστοποιητικού. 

  

  (χ)   στη Σλοβακία: 

  

 – δίπλωμα στον τομέα σπουδών «αρχιτεκτονική και 

οικοδομική» («architektúra a pozemné staviteľstvo») που 

εχορηγείτο από το Σλοβακικό Πολυτεχνείο (Slovenská 

vysoká škola technická) της Bratislava το 1950 – 1952 

(τίτλος: Ing.), 

  

 -    δίπλωμα στον τομέα σπουδών «αρχιτεκτονική» 
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(«architektúra») που εχορηγείτο από τη Σχολή 

Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής του Σλοβακικού 

Πολυτεχνείου (Fakulta architektúry a pozemného 

staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) της 

Bratislava το 1952 – 1960 (τίτλος: Ing. arch.), 

  

 –   δίπλωμα στον τομέα σπουδών «οικοδομική» («pozemné 

staviteľstvo») που εχορηγείτο από τη Σχολή 

Αρχιτεκτονικής και Οικοδομικής του Σλοβακικού 

Πολυτεχνείου (Fakulta architektúry a pozemného 

staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) της 

Bratislava το 1952 – 1960 (τίτλος: Ing.), 

  

 – δίπλωμα στον τομέα σπουδών «αρχιτεκτονική» 

(«architektúra») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná 

fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava 

το 1961 – 1976 (τίτλος: Ing. arch.), 

  

 –   δίπλωμα στον τομέα σπουδών «οικοδομική» («pozemné 

stavby») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola 

technická) της Bratislava το 1961 – 1976 (τίτλος: Ing.), 

  

 –    δίπλωμα στον τομέα σπουδών  

     «αρχιτεκτονική» («architektúra») που εχορηγείτο από τη 

Σχολή Αρχιτεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου 

(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) 

της Bratislava από το 1977 (τίτλος: Ing. arch.), 

 
–   δίπλωμα στον τομέα σπουδών  

     «πολεοδομία» («urbanizmus») που εχορηγείτο από τη 

Σχολή Αρχιτεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου 

(Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) 
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της Bratislava από το 1977 (τίτλος: Ing. arch.),  

  

 -   δίπλωμα στον τομέα σπουδών «οικοδομική» («pozemné 

stavby») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná 

fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava το 

1977- 1997 (τίτλος: Ing.), 

  

 – δίπλωμα στον τομέα σπουδών «αρχιτεκτονική και 

οικοδομική» («architektúra a pozemné stavby») που 

χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του 

Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná fakulta, Slovenská 

technická univerzita) της Bratislava από το 1998 (τίτλος: 

Ing.), 

  

 –   δίπλωμα στον τομέα σπουδών «οικοδομική – ειδικότητα: 

αρχιτεκτονική» («pozemné stavby – špecializácia: 

architektúra») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná 

fakulta, Slovenská technická univerzita) της Bratislava το 

2000 – 2001 (τίτλος: Ing.), 

  

 – δίπλωμα στον τομέα σπουδών «οικοδομική και 

αρχιτεκτονική» («pozemné stavby a architektúra») που 

χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του 

Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná fakulta – Slovenská 

technická univerzita) της Bratislava από το 2001 (τίτλος: 

Ing.), 

  

 –    δίπλωμα στον τομέα σπουδών  

     «αρχιτεκτονική» («architektúra») που χορηγείται από την 

Ακαδημία Καλών Τεχνών και Σχεδιασμού (Vysoká škola 

výtvarných umení) της Bratislava από το 1969 (τίτλος: 
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Akad. arch. μέχρι το 1990· Mgr. το 1990 – 1992· Mgr. 

arch. το 1992 – 1996· Mgr. art. από το 1997), 

  

 –   δίπλωμα στον τομέα σπουδών «οικοδομική» («pozemné 

staviteľstvo») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών 

Μηχανικών του Πολυτεχνείου (Stavebná 

fakulta,Technická univerzita) του Košice το 1981- 1991 

(τίτλος: Ing.). 

  

 Όλα τα διπλώματα συνοδεύονται από: 

  

 – πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό 

Αρχιτεκτονικό Επιμελητήριο (Slovenská komora 

architektov) της Bratislava χωρίς ειδίκευση τομέα ή στον 

τομέα «οικοδομική» («pozemné stavby») ή «χωροταξία» 

(«územné plánovanie»), 

  

 –  πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό 

Επιμελητήριο Πολιτικών Μηχανικών (Slovenská komora 

stavebných inžinierov) της Bratislava στον τομέα της 

οικοδομικής («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 
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αρχιτεκτονικής για τρία τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία 

που προηγείται της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω 

πιστοποιητικού. 

  

Έναρξη της  

Ισχύος του 

Παρόντος Νόμου. 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα 

καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας.    
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