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Ε Ε., Παρ. Ι, 
Αρ. 2562, 7.12.90 
 

Ν. 224/90 
 

Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 224 του 1990 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

106(Ι) του 1992 
15(Ι) του 1993 
31(Ι) του 1993 
53(Ι) του 1993 
44(Ι) του 1996 
34(Ι) του 1997 
15(Ι) του 2002 
24(Ι) του 2002 

221(Ι) του 2002 
19(Ι) του 2003 

151(Ι) του 2003 
105(Ι) του 2006 
61(Ι) του 2009 

101(Ι) του 2012. 
 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Κύπρου Νόµοι του 1990 έως 2012. 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο— 
 
«Επιµελητήριο» σηµαίνει το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου που 
ιδρύεται σύµφωνα µε το άρθρο 3· 
 

2(β) του 101(Ι) του 
2012. 

«Εταιρεία Μελετών» σηµαίνει οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία ή εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης συγκροτούµενη από ένα ή περισσότερα µέλη, της οποίας η 
εγγραφή ως Εταιρείας Μελετών γίνεται αποδεκτή από το Επιµελητήριο σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 6Β· 
 

 «Γενικό Συµβούλιο» σηµαίνει το Γενικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου· 
 

 «γραφείο µελετών» ∆ιαγράφηκε µε το 2(α) του 101(Ι) του 2012. 
 

 «∆ιοικούσα Επιτροπή» σηµαίνει τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Επιµελητηρίου· 
 
«κλάδος µηχανικής επιστήµης» σηµαίνει — 
 
(α) αρχιτεκτονική περιλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής τοπίου· 
 
(β) πολιτική µηχανική περιλαµβανοµένης της µηχανικής τοπίου· 
 
(γ) µηχανολογική µηχανική· 
 
(δ) ηλεκτρολογική µηχανική· 
 
(ε) ηλεκτρονική µηχανική περιλαµβανοµένης της µηχανικής της πληροφορικής· 
 
(στ) χηµική µηχανική· 
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(ζ) µηχανική µεταλλείων και εφηρµοσµένης γεωλογίας· 
 
(η) αγρονοµική-τοπογραφική µηχανική· 
 
(θ) επιµέτρηση και εκτίµηση γης· 
 
(ι) πολεοδοµία-χωροταξία· 
 
(ια) κάθε άλλη ειδικότητα της µηχανικής επιστήµης που καθορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιµελητηρίου, ως κλάδος 
µηχανικής επιστήµης για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. 
 

2(α) του 151(Ι) του 
2003. 

2 του 221(Ι) του 
2002. 

 

«κράτη µέλη» σηµαίνει τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Συµβαλλόµενα 
µέρη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία· 
 

2 του 221(Ι) του 
2002. 

68(I) του 1996 
48(I) του 1998 

111(I) του 2000. 
 

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

2(α)(β) του 101(Ι) 
του 2012. 

«µέλος» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραµµένο ως µέλος στο Μητρώο 
Μελών του Επιµελητηρίου σε κλάδο της µηχανικής επιστήµης· 
 

2 του 105(Ι) του 
2006. 

«Μητρώο Γραφείων Μελετών» σηµαίνει το Μητρώο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 
6Α του Νόµου· 
 

2(β) του 101(Ι) του 
2012. 

«Μητρώο Εταιρειών Μελετών» σηµαίνει το Μητρώο το οποίο καταρτίζεται και 
τηρείται δυνάµει του άρθρου 6Α του παρόντος Νόµου· 
 

2(β) του 151(Ι) του 
2003. 

«Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαίου 1992, όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται· 
 

2 του 105(Ι) του 
2006. 

«Ταµείο» σηµαίνει το Ταµείο που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Νόµου. 
 

2 του 221(Ι) του 
2002. 

«τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος. 
 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 
 

ΜΕΡΟΣ II 
Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 
Ίδρυση 

Επιµελητηρίου. 
3.—(1) Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου µε την επωνυµία Επιστηµονικό 
Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου και µε έδρα τη Λευκωσία. 
 
(2) Το Επιµελητήριο έχει διηνεκή διαδοχή και κοινή σφραγίδα και µπορεί— 
 
(α) Να ενάγει και να ενάγεται· 
 
(β) να συνάπτει συµβάσεις· 
 
(γ) να αποκτά και διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία· 
 
(δ) να κάµνει οποιαδήποτε πράξη για την εκπλήρωση των σκοπών του την οποία 
µπορεί να κάµνει νοµικό πρόσωπο. 
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ΜΕΡΟΣ III 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
 

Σκοποί του 
Επιµελητηρίου. 

4. Το Επιµελητήριο έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήµης στους διάφορους τοµείς 
που σχετίζονται µε την ειδικότητα των µελών του, της µηχανικής και της τεχνολογίας 
γενικά και την ανάπτυξη τους για αυτοδύναµη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της ∆ηµοκρατίας. 
 

Αρµοδιότητες του 
Επιµελητηρίου. 

5. Το Επιµελητήριο ασκεί κάθε αρµοδιότητα και εξουσία που του ανατίθεται µε τον 
παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο νόµο και έχει αρµοδιότητα να επιτελεί κάθε πράξη 
αναγκαία για την προώθηση των σκοπών του και ιδιαίτερα— 
 
(α) ∆ιενεργεί την εγγραφή των µελών του Επιµελητηρίου και εκδίδει τα σχετικά 
πιστοποιητικά και άδειες· 
 
(β) αναλαµβάνει διαιτησίες, επιδιαιτησίες και συµβιβαστικούς διακανονισµούς 
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα ή διαφορά που έχει σχέση µε τη µηχανική επιστήµη· 
 
(γ) εισηγείται τη δηµιουργία νέων κλάδων µηχανικής επιστήµης και προβαίνει σε 
υποδιαιρέσεις των κλάδων µηχανικής επιστήµης· 
 
(δ) εκπροσωπεί στη ∆ηµοκρατία και το εξωτερικό τους ασκούντες το επάγγελµα σε 
οποιοδήποτε κλάδο µηχανικής επιστήµης· 
 
(ε) ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στα µέλη του σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου· 
 
(στ) µετέχει σε διεθνείς οργανισµούς και ενώσεις επιµελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις 
µηχανικών, αναπτύσσει σχέσεις µε αντίστοιχους οργανισµούς άλλων χωρών, 
οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών 
του· 
 
(ζ) ενηµερώνει το κοινό µε ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις, εκδόσεις ή µε άλλο 
πρόσφορο τρόπο, για οποιοδήποτε θέµα της αρµοδιότητας του και βοηθά στην 
ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεµάτων και προβληµάτων 
 
(η) γνωµοδοτεί έπειτα από πρόσκληση των αρµόδιων αρχών για οποιοδήποτε θέµα της 
αρµοδιότητας του· 
 
(θ) µελετά οποιαδήποτε επιστηµονικά, τεχνικά, τεχνοοικονοµικά ή αναπτυξιακά 
θέµατα που σχετίζονται µε οποιοδήποτε κλάδο της µηχανικής επιστήµης και 
διατυπώνει απόψεις· 
 
(ι) συλλέγει στατιστικά στοιχεία και καταρτίζει στατιστικές σε θέµατα που σχετίζονται 
µε οποιοδήποτε κλάδο της µηχανικής επιστήµης· 
 
(ια) ενθαρρύνει και προάγει την τεχνική εκπαίδευση στη ∆ηµοκρατία σε οποιοδήποτε 
κλάδο της µηχανικής επιστήµης· 
 
(ιβ) επιβάλλει και εισπράττει τα καθορισµένα δικαιώµατα για κάθε βεβαίωση, 
θεώρηση ή έκδοση πιστοποιητικού ή άλλου εγγράφου και για τη διεξαγωγή 
διαιτησιών, πραγµατογνωµοσύνης ή δειγµατοληψίας ή για την παροχή οποιασδήποτε 
υπηρεσίας· 
 
(ιγ) τηρεί µητρώα των µελών του και εκδίδει τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος· 
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(ιδ) ανακηρύττει επίτιµα µέλη και απονέµει άλλες διακρίσεις. 
 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 
Μητρώα. 6. Το Επιµελητήριο θα καταρτίσει και ακολούθως θα τηρεί— 

 
(α) Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου· 
 
(β) Μητρώα Μελών του Επιµελητηρίου κατά κλάδο µηχανικής επιστήµης και κατά 
υποδιαίρεση των κλάδων µηχανικής επιστήµης· 
 

3 του 101(Ι) του 
2012. 

 

(γ) Μητρώο Εταιρειών Μελετών. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Μητρώο 
Εταιρειών 
Μελετών. 

 

6Α. Το Επιµελητήριο καταρτίζει και ακολούθως τηρεί, κατά τον καθορισµένο τρόπο 
και προϋποθέσεις, Μητρώο Εταιρειών Μελετών, στο οποίο δύνανται να εγγράφονται 
Εταιρείες Μελετών που προσφέρουν υπηρεσίες σε κλάδο ή κλάδους της µηχανικής 
επιστήµης. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Προϋποθέσεις 
εγγραφής στο 

Μητρώο 
Εταιρειών 
Μελετών. 

6Β.-(1) Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Επιµελητηρίου εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις και 
αποδέχεται την εγγραφή µιας εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία δύναται να 
ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της µηχανικής επιστήµης, 
εάν η εταιρεία αυτή πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

 
 

 Κεφ. 116. 
77 του 1977 

54(Ι) του 2011 
146(Ι) του 2011. 

(α) Η εταιρεία είναι οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη, δεόντως εγγεγραµµένη στη 
∆ηµοκρατία, δυνάµει του περί Οµορρύθµων και Ετερορρύθµων Εταιρειών Νόµου, 
της οποίας όλοι οι συνέταιροι είναι µέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του 
επαγγέλµατος σε κλάδο ή κλάδους της µηχανικής επιστήµης, ή 
 

 
 

Κεφ. 113. 
19 του 1963 
21 του 1967 
27 του 1967 

9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

46(I) του 1992 
 96(I) του 1992 
41(I) του 1994 
 15(I) του 1995 
 21(I) του 1997 
 82(I) του 1999 

 149(I) του 1999 
 2(I) του 2000 

 135(I) του 2000 
151(I) του 2000 
76(I) του 2001 
 70(I) του 2003 

167(I) του 2003 
 92(I) του 2004 
 24(I) του 2005 

129(I) του 2005 

(β) είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές δεόντως εγγεγραµµένη 
στη ∆ηµοκρατία δυνάµει του περί Εταιρειών Νόµου, της οποίας το σύνολο των 
µετόχων και των διοικητικών συµβούλων είναι µέλη και κατέχουν ετήσια άδεια 
άσκησης του επαγγέλµατος. 
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130(I) του 2005 
 98(I) του 2006 

 124(I) του 2006 
70(I) του 2007 
 71(I) του 2007 

131(I) του 2007 
 186(I) του 2007 

87(I) του 2008 
41(I) του 2009 
 49(I) του 2009 
99(I) του 2009 
 42(I) του 2010 
 60(I) του 2010 
88(I) του 2010 
53(I) του 2011  

117(Ι) του 2011 
145(Ι) του 2011 
157(Ι) του 2011 
198(Ι) του 2011 
64(Ι) του 2012. 

 
  
 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόµου, η εγγραφή, από τον 

Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, ως Εταιρείας 
Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι γίνεται δεκτό από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις για να ασκεί επιχειρηµατική και/ή επαγγελµατική 
δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της µηχανικής επιστήµης: 
 

 Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή 
µεταβίβασης µετοχών ή συµφερόντων σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, που έχει 
εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι η ∆ιοικούσα Επιτροπή 
ικανοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 
 

 (3) Εταιρεία Μελετών, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 
µε µετοχές, καταχωρείται µε το αρκτικόλεξο "Ε.Π.Ε." (Εταιρεία Περιορισµένης 
Ευθύνης), αντί της συντοµογραφίας "Λίµιτεδ". 
 

 (4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποδέχεται 
την εγγραφή εταιρείας, ως Εταιρείας Μελετών, όταν η επωνυµία της εταιρείας δεν 
δηµιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση µε 
τις εργασίες και τις δραστηριότητές ή όταν: 
 

 (α) Το όνοµα αυτής συνίσταται από το όνοµα ή τα ονόµατα ενός ή περισσοτέρων 
µελών που ασκούν το επάγγελµα,  
 

 (β) το όνοµα αυτής συνίσταται από το όνοµα µέλους ή τα ονόµατα µελών που στο 
παρελθόν άσκησαν στην ∆ηµοκρατία το επάγγελµα σε κλάδο της µηχανικής 
επιστήµης, ως συνέταιρος ή συνέταιροι σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία που 
υφίσταται κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου· ή 
 

 (γ) το όνοµα της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης είναι το όνοµα οµόρρυθµης ή 
ετερόρρυθµης εταιρείας που υφίσταται κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος Νόµου. 
 

 (5) Για να εγγραφεί εταιρεία ως Εταιρεία Μελετών απαιτείται να έχει και να διατηρεί 
σε ισχύ ασφάλεια επαγγελµατικής ευθύνης, που να ικανοποιεί τους όρους που 
καθορίζει µε απόφασή της η ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
 

 (6) Σε περίπτωση εταιρείας, της οποίας οι µέτοχοι και οι διοικητικοί σύµβουλοι είναι 
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µέλη σε πέραν του ενός κλάδου, η εγγραφή γίνεται αποδεκτή νοουµένου ότι- 
 

 (α) σε περίπτωση εγγραφής σε δύο κλάδους κατέχονται τουλάχιστον τριάντα επί τοις 
εκατόν (30%) των µετοχών ανά κλάδο· 
 

 (β) σε περίπτωση εγγραφής σε τρεις ή τέσσερεις κλάδους κατέχονται τουλάχιστον 
είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των µετοχών ανά κλάδο· και 
 

 (γ) σε περίπτωση εγγραφής σε πέντε και άνω κλάδων κατέχονται τουλάχιστον δέκα 
επί τοις εκατόν (10%) των µετοχών ανά κλάδο. 
 

 (7) Πρόσωπα τα όποια δεν είναι µέλη, αλλά κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
σε οποιοδήποτε κλάδο της µηχανικής επιστήµης, περιλαµβανοµένων και των 
προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ικανότητας ανώτερου τεχνικού 
ηλεκτρολογίας, κέκτηνται τα ίδια δικαιώµατα όπως και τα µέλη, όσο αφορά την 
ίδρυση και τη λειτουργία Εταιρείας Μελετών. 
 

 (8) ∆εν δύναται να εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών εταιρεία στης οποίας στο 
µετοχικό κεφάλαιο ή στο διοικητικό της συµβούλιο µετέχει πρόσωπο το οποίο είναι 
τεχνικός διευθυντής ή µέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας 
ανάπτυξης γης. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Ανάκληση 
εγγραφής. 

6Γ.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η ∆ιοικούσα Επιτροπή 
ανακαλεί εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία παύει να 
πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β: 
 

  Νοείται ότι η ∆ιοικούσα Επιτροπή δεν ανακαλεί την εγγραφή οποιασδήποτε 
εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, εάν ο λόγος για τον οποίο αυτή παύει να πληροί τις 
προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β οφείλεται στην: 
 

 (α) απόκτηση συµφέροντος, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(1), και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση 
µετοχών, ως αποτέλεσµα διαδοχής σε κληρονοµιά, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι 
µέλος και ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, ή 
 

 (β) απώλεια, µε οποιοδήποτε τρόπο, από συνέταιρο ή µέτοχο ή διοικητικό σύµβουλο, 
ανάλογα µε την περίπτωση, της ιδιότητας του µέλους, ο οποίος ασκεί το επάγγελµα, 
νοουµένου ότι οι πιο πάνω λόγοι µέσα σε περίοδο δώδεκα (12) µηνών από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία έχουν επισυµβεί, αίρονται κατά τρόπο που, µετά την 
πάροδο της πιο πάνω περιόδου, η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις 
προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα µε την 
περίπτωση. 
 

 (2) Σε περίπτωση διάλυσης Εταιρείας Μελετών, η εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών 
Μελετών τερµατίζεται αυτοδικαίως. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Άσκηση 
επαγγελµατικής 
δραστηριότητας 
από Εταιρεία 
Μελετών. 

6∆.-(1) Εταιρεία Μελετών εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του 
Επιµελητηρίου δύναται να ασκεί επαγγελµατική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους 
της µηχανικής ως εάν να ήτο η ίδια µέλος στους κλάδους της µηχανικής επιστήµης 
της οποίας οι µέτοχοι και οι διοικητικοί σύµβουλοι είναι µέλη και κατέχουν ετήσια 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος. 
 

 
 
 

 Κεφ. 96. 
14 του 1959 
 67 του 1963 

(2) Εταιρεία Μελετών εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του 
Επιµελητηρίου, δύναται να υποβάλλει σε κάθε αρµόδια αρχή, όπως αυτή 
καθορίζεται στον περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµο, σχέδια, 
σχεδιαγράµµατα, µελέτες, συγγραφές, υπολογισµούς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
δυνάµει του εν λόγω νόµου, για την έκδοση της άδειας, νοουµένου ότι τα εν λόγω 
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6 του 1964 
 65 του 1964 
 12 του 1969 
 38 του 1969 
 13 του 1974 
28 του 1974 
 24 του 1978 
 25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 

9 του 1986 
115 του 1986 

 199 του 1986 
 53 του 1987 
 87 του 1987 
316 του 1987 
108 του 1988 

 243 του 1988 
 122 του 1990 
97(I) του 1992 
45(I) του 1994 
 14(I) του 1996 
 52(I) του 1996 
 37(I) του 1997 
72(I) του 1997 
 71(I) του 1998 
 35(I) του 1999 
61(I) του 1999 
 81(I) του 1999 
57(I) του 2000 
66(I) του 2000 
 73(I) του 2000 

126(I) του 2000 
 157(I) του 2000 

26(I) του 2002 
 33(I) του 2002 

202(I) του 2002 
 101(I) του 2006 

 21(I) του 2008 
32(I) του 2008 
47(I) του 2011 
 77(I) του 2011 

131(Ι) του 2011 
152(Ι) του 2011 
34(Ι) του 2012. 

σχέδια και έγγραφα φέρουν την υπογραφή και τον τίτλο του προσώπου που τα 
ετοίµασε, το οποίο κατέχει την απαιτούµενη άδεια που χορηγείται δυνάµει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

  
5 του 101(Ι) του 

2012. 
Υποβολή αίτησης. 

Έβδοµο 
Παράρτηµα. 

 

6Ε.-(1) Η αίτηση συµπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης σύµφωνα µε το Έβδοµο 
Παράρτηµα του παρόντος Νόµου, το υποβάλλει στη ∆ιοικούσα Επιτροπή µε 
συστηµένη επιστολή ή το παραδίδει προσωπικά. 
 

 
Ένατο 

Παράρτηµα. 

(2) Η αίτηση συνοδεύεται µε το τέλος εγγραφής που καθορίζεται στο Ένατο 
Παράρτηµα του παρόντος Νόµου, τα συναφή πιστοποιητικά και έγγραφα, καθώς 
επίσης και τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζονται στο σχετικό έντυπο της αίτησης. 
 

 (3) Ως ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης από το Επιµελητήριο θεωρείται η 
ηµεροµηνία που αναφέρεται στην επίσηµη απόδειξη του Επιµελητηρίου, ενώ σε 
περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται µε συστηµένη επιστολή ως ηµεροµηνία 
παραλαβής από το Επιµελητήριο θεωρείται η ηµεροµηνία παράδοσης της αίτησης 
στο Επιµελητήριο από τις ταχυδροµικές αρχές. 
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 (4) Η επιτροπή Εγγραφής Μελών συµβουλεύει τη ∆ιοικούσα Επιτροπή για το αν η 
αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρόντας Νόµος για να εγγραφεί 
στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Έκδοση 
Πιστοποιητικού 

Εγγραφής. 

6ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που η ∆ιοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι η αίτηση πληροί 
τις προϋποθέσεις για εγγραφή µε βάση τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων εγκρίνει 
την αίτηση και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών. 
 

 
Όγδοο 

Παράρτηµα. 

(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής δυνάµει του εδαφίου (1) εκδίδεται µε βάση τον τύπο 
που καθορίζεται στο Όγδοο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου. 
 

 
 
 

Έβδοµο 
Παράρτηµα. 

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται, νοουµένου ότι 
υποβάλλεται σχετική αίτηση ανανέωσης µε βάση τον τύπο που καθορίζεται στο 
Έβδοµο Παράρτηµα, συνοδευόµενη από το σχετικό τέλος ανανέωσης και ότι η 
Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο 
Εταιρειών Μελετών, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 6Α και 6Β. 
 

 
Ένατο 

Παράρτηµα. 
 

(4) Για την έκδοση αντίγραφου του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλεται το 
καθορισµένο στο Ένατο Παράρτηµα τέλος. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Κατακράτηση 
καταβληθέντων 

τελών. 

6Ζ. Σε περίπτωση που η ∆ιοικούσα Επιτροπή του Επιµελητηρίου διαπιστώσει, ότι η 
αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών 
Μελετών, το καταβληθέν τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιµελητήριο ως 
έξοδα εξέτασης της αίτησης. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Ετήσια τέλη. 
 

Ένατο 
Παράρτηµα. 

6Η.-(1) Κάθε Εταιρεία Μελετών εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, 
καταβάλλει στο Επιµελητήριο ετήσια τέλη, ως συνδροµή, όπως καθορίζονται στο 
Ένατο Παράρτηµα. 
 

 
 

Ένατο 
Παράρτηµα. 

(2) Τα τέλη ανανέωσης του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλονται στο 
Επιµελητήριο µετά την έγκριση της ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών 
Μελετών. 
 

 (3) Το Επιµελητήριο µε την καταβολή των καθορισµένων τελών εκδίδει στον αιτητή 
ετήσια άδεια και απόδειξη πληρωµής. 
 

 (4) Όλα τα εισπραχθέντα τέλη κατατίθενται στο Ταµείο του Επιµελητηρίου. 
 

 (5) Σε περίπτωση που υπολείπεται χρονικό διάστηµα λιγότερο των έξι µηνών από 
την εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 
εγγραφής, καταβάλλεται το ήµισυ των τελών της ετήσιας συνδροµής. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Καθυστέρηση 
καταβολής τελών. 

6Θ.-(1) Εγγεγραµµένη Εταιρεία Μελετών που αδικαιολόγητα παραλείπει να 
καταβάλει στο Επιµελητήριο τα τέλη που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο κατά 
τον προκαθορισµένο χρόνο, υποχρεούται σε καταβολή επιπρόσθετων τελών υπό 
µορφή διοικητικού προστίµου ποσοστού ύψους δέκα επί τοις εκατόν (10%) πάνω 
στο ολικό ποσό για τους πρώτους τρεις (3) µήνες και είκοσι επί τοις εκατόν (20%) 
για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εκκρεµεί η καταβολή των 
τελών. 
 

 (2) Μετά παρέλευση έξι (6) µηνών από τη λήξη της ηµεροµηνίας έκδοσης της 
ετήσιας άδειας όλα τα οφειλόµενα στο Επιµελητήριο ποσά µπορούν να ανακτηθούν 
ως αστικό χρέος. 
 

5 του 101(Ι) του 6Ι.-(1) Η συµµετοχή µελών σε Εταιρεία Μελετών υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και/ή η 
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2012. 
Μη απαλλαγή 

µέλους Εταιρείας 
Μελετών από 
προσωπική 
πειθαρχική 
ευθύνη. 

ύπαρξη σχέσης εργοδοτουµένου και εργοδότου µεταξύ µέλους και Εταιρείας 
Μελετών, δεν απαλλάσσει το µέλος από τυχόν προσωπική πειθαρχική ευθύνη ούτε 
επηρεάζει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

 (2) Η αστική και/ή ποινική ευθύνη µελών και/ή Εταιρείας Μελετών δεν επηρεάζεται 
από την ύπαρξη ή µη πειθαρχικής ευθύνης. 
 

5 του 101(Ι) του 
2012. 

Μεταβίβαση 
εργασιών και 
περιουσιακών 
στοιχείων από 

µέλος σε Εταιρία 
Μελετών. 

 
 

118(Ι) του 2002 
230(Ι) του 2002 
162(I) του 2003 
195(I) του 2004 
92(I) του 2005 

113(I) του 2006 
80(I) του 2007 

138(I) του 2007 
32(I) του 2009 
45(I) του 2009 
74(I) του 2009 

110(I) του 2009 
41(I) του 2010 

133(Ι) του 2010 
116(Ι) του 2011 
197(Ι) του 2011. 

 
19 του 1963 
21 του 1967 
36 του 1968 
17 του 1969 
26 του 1971 
38 του 1972 
79 του 1977 
29 του 1980 
 8 του 1984 

160 του 1991 
60(I) του 1992 
68(I) του 1994 

1(I) του 1995 
9(I) του 1998 

121(I) του 2002 
222(I) του 2002 
179(I) του 2004 
209(I) του 2004 
130(I) του 2007 
152(I) του 2007. 

 
52 του 1980 

135 του 1990 
70(Ι) του 1994 
80(Ι) του 1997 
48(Ι) του 1999 

6ΙΑ.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια σε οποιαδήποτε φορολογική 
νοµοθεσία, η µεταβίβαση από οποιοδήποτε µέλος ή από εγγεγραµµένο συνεταιρισµό 
µελών, των εργασιών αυτών και/ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
κατέχονται από αυτούς προς το σκοπό διεξαγωγής των εργασιών τους προς Εταιρεία 
Μελετών, θα θεωρείται ως αναδιοργάνωση για τους σκοπούς του Μέρους VI του 
περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου και σε σχέση µε αυτή θα εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του πιο πάνω νόµου και οι διατάξεις του περί Χαρτοσήµων Νόµου, του 
περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµου και του περί Κτηµατολογικού και 
Χωροµετρικού Τµήµατος (Τέλη και ∆ικαιώµατα) Νόµου. 
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79(Ι) του 1999 
119(Ι) του 2002 
66(Ι) του 2008 

135(Ι) του 2010. 
 

Κεφ.219. 
10 του 1965  
81 του 1970 
61 του 1973 
31 του 1976 
66 του 1979 
15 του 1980 

2 του 1982 
34 του 1987 

193 του 1991 
82(I) του 1992 
10(I) του 1993 
84(I) του 1995 
32(I) του 1998 
25(I) του 1999 
132(I) του1999 

236(I) του 2002 
26(I) του 2004 
58(I) του 2006 
39(I) του 2007 
84(I) του 2009 

144(I) του 2009 
121(Ι) του 2011 
156(Ι) του 2011 
65(Ι) του 2012. 

 
5 του 101(Ι) του 

2012. 
Εταιρεία 
Μελετών 

εγγεγραµµένη σε 
κράτος µέλος. 

6IΒ.- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 6Α έως 6IΑ, εταιρεία που 
λειτουργεί ως Εταιρεία Μελετών εγγεγραµµένη σε κράτος µέλος δύναται µε την 
προσκόµιση του πιστοποιητικού εγγραφής και της άδειας άσκησης επαγγέλµατος 
στο κράτος µέλος εγγραφής της, να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο Εταιρειών 
Μελετών κρατών µελών που τηρεί το Επιµελητήριο και να ασκεί επάγγελµα σε 
κλάδο της µηχανικής επιστήµης εφαρµοζοµένων, τηρουµένων των αναλογιών, των 
διατάξεων των άρθρων 6∆ έως 6Ι και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 7Α 
του παρόντος Νόµου. 
 

3(α) του 221(Ι) του 
2002. 

Εγγραφή στο 
Επιµελητήριο. 

7.—(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (1Α) και (1Γ), κάθε πρόσωπο δικαιούται να 
εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου και να είναι µέλος του 
Επιµελητηρίου αν— 
 
(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπιστηµίου ή άλλο ισοδύναµο προσόν σε 
οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήµης, το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το 
επάγγελµα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισµένο από το 
Επιµελητήριο σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ή Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει 
αυτού: 
 
Νοείται ότι, σε περίπτωση αµφιβολίας για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση τίτλου 
σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιµελητήριο µπορεί να απευθύνεται στο 
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωµοδότηση: 
 

2(α) του 61(Ι) του 
2009. 

 
31(Ι) του 2008. 

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

 (β)(i) Είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης είναι 
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σύζυγος πολίτη της ∆ηµοκρατίας και έχει τη συνήθη διαµονή του στην Κύπρο· ή 
 
(ii) είναι πολίτης κράτους µέλους ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στη ∆ηµοκρατία: 
 
Νοείται ότι, εγκατάσταση δεν προϋποθέτει µόνιµη διαµονή· 
 
(γ) έχει συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και 
 
(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκηµα ατιµωτικής φύσης ή που 
ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συµβουλίου, το 
καθιστά ακατάλληλο για να είναι µέλος του Επιµελητηρίου: 
 
Νοείται ότι, για πολίτες κρατών µελών αποτελεί επαρκή απόδειξη ήθους ή 
εντιµότητας, βεβαίωση που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
προέλευσης: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις όπου το κράτος µέλος καταγωγής ή 
προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιµότητας για την άσκηση του 
συγκεκριµένου επαγγέλµατος, το Επιµελητήριο µπορεί να ζητήσει από το κράτος αυτό 
αντίγραφο ποινικού µητρώου, ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την 
αρµόδια αρχή του κράτους αυτού, και στις περιπτώσεις όπου η αρµόδια αρχή δεν 
εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση, 
υπογεγραµµένη από τον αιτητή, ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, 
επίσηµη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. 
 
(1Α) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιµελητηρίου ως 
Αρχιτέκτονας εάν— 
 
(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωµα στην αρχιτεκτονική το οποίο— 
 

Πρώτο Παράρτηµα. 
 
 
 
 
 
 

∆εύτερο 
Παράρτηµα. 

(i) περιλαµβάνεται στο Πρώτο Παράρτηµα, ή  
 
(ii) έχει αποκτηθεί µετά από 4 (τέσσερα) τουλάχιστο χρόνια σπουδών µε πλήρη 
φοίτηση σε Πανεπιστήµιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή 6 (έξι) τουλάχιστο χρόνια 
σπουδών σε Πανεπιστήµιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα, εκ των οποίων τα 3 (τρία) 
τουλάχιστο χρόνια µε πλήρη φοίτηση και επισφραγίζεται µε επιτυχία σε διαγωνισµό 
Πανεπιστηµιακού επιπέδου και έχει αντικείµενο την αρχιτεκτονική και αποκτήθηκε 
µετά από εκπαίδευση που καθορίζεται στο ∆εύτερο Παράρτηµα του παρόντος Νόµου: 
 

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

2(β) του 61(Ι) του 
2009. 

Νοείται περαιτέρω ότι, για την εγγραφή στο Μητρώο ως αρχιτέκτονα, πολίτη κράτους 
µέλους που κατέχει δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη 
χώρα, το Επιµελητήριο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, 
εφόσον ο ενδιαφερόµενος διαθέτει τριετή επαγγελµατική πείρα, στο έδαφος του 
κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελµατική αυτή 
πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος µέλος· 
 

 (β) Ένα τουλάχιστο χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην αρχιτεκτονική, µετά την 
απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α)· και 
 
(γ) κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του 
εδαφίου (1): 
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Νοείται ότι οι πολίτες κράτους µέλους στους οποίους επιτρέπεται να φέρουν τον 
επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα κατ’ εφαρµογή νόµου που αναγνωρίζει τη 
δυνατότητα στην αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους να απονέµει τον τίτλο αυτό σε 
υπηκόους των κρατών µελών που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των 
επιτευγµάτων τους στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, θεωρείται ότι πληρούν τις 
απαιτούµενες προϋποθέσεις για να ασκήσουν δραστηριότητες στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής υπό την προϋπόθεση ότι προσκοµίζουν σχετικό πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους προέλευσης. 
 

2(γ) του 61(Ι) του 
2009. 

31(Ι) του 2008. 
 

Νοείται περαιτέρω ότι πτυχία, διπλώµατα ή τίτλοι που αποκτήθηκαν σε κράτη µέλη 
αλλά δεν περιλαµβάνονται στο Πρώτο Παράρτηµα, αξιολογούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµου. 
 

3(β) του 221(Ι) του 
2002. 

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

Τρίτο Παράρτηµα. 
3(β)(α) του 151(Ι) 

του 2003. 

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

3(β)(β) του 151(Ι) 
του 2003. 

 
 
 
 

3(β)(γ) του 151(Ι) 
του 2003. 

(β) πτυχία ή τίτλοι που αποκτήθηκαν από υπηκόους κρατών µελών µετά από τριετή 
εκπαίδευση που παρέχεται στις σχολές ‘Fachhochschulen’ και συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι ο αιτητής έχει συµπληρώσει 4 έτη πρακτική 
εξάσκηση στην Γερµανία, και που εκδίδεται από τον επαγγελµατικό σύλλογο στα 
µητρώα του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο αιτητής, 
 
(γ) οι βεβαιώσεις που χορηγούνται σε υπηκόους κρατών µελών από τα άλλα κράτη 
µέλη στα οποία την 5η Αυγούστου του 1985 ίσχυαν ή θεσπίστηκαν µέχρι την 5η 
Αυγούστου 1987 κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωµα ανάληψης και άσκησης 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής υπό τον επαγγελµατικό τίτλο του 
αρχιτέκτονα. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις πιστοποιούν, ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να 
φέρει τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα, είτε πριν από την 5η Αυγούστου 
1985, είτε κατά την ηµεροµηνία αυτή, και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά στα πλαίσια των 
ανωτέρω αναφεροµένων διατάξεων µε τις δραστηριότητες στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής για διάστηµα τουλάχιστο τριών συνεχών ετών κατά τα πέντε χρόνια 
πριν από τη χορήγηση των βεβαιώσεων· 
 

3(γ) του 221(Ι) του 
2002. 

(1Γ) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο µητρώο του Επιµελητηρίου, ως 
πολιτικός µηχανικός εάν— 
 
(α) Κατέχει πτυχίο, δίπλωµα ή άλλο ισοδύναµο προσόν στον κλάδο της πολιτικής 
µηχανικής το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η παράγραφος (α) του 
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου· 
 
(β) έχει συµπληρώσει ένα τουλάχιστο χρόνο εξάσκησης στην πολιτική µηχανική µετά 
την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α)· και 
 
(γ) πληροί τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) (γ) και (δ) του 
εδαφίου (1). 
 

3(δ) του 221(Ι) του 
2002. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), πρόσωπο το 
οποίο δεν είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους δικαιούται να εγγραφεί 
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στο Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου και να είναι µέλος του, αν το Γενικό 
Συµβούλιο διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει τα υπόλοιπα προσόντα που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1), έχει άδεια µόνιµης διαµονής του στη ∆ηµοκρατία και 
κατά τη γνώµη του συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι. 
 

2(β) του 44(Ι) του 
1996. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο, 
αφού ζητήσει και λάβει υπόψη και τις απόψεις του Επιµελητηρίου, µπορεί να 
χορηγήσει σε πρόσωπα, οργανισµούς ή εταιρείες του εξωτερικού, αναγνωρισµένης 
φήµης και ικανότητας, ειδική άδεια για µελέτη, παρασκευή σχεδίου, εκτέλεση και 
επίβλεψη έργων που καθορίζονται στην άδεια, µε όρους τους οποίους το Υπουργικό 
Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση, περιλαµβανοµένου 
απαραίτητα και όρου τα έργα αυτά να εκτελεστούν σε συνεργασία µε Μηχανικό 
εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου. Κατά τη διάρκεια όµως της ισχύος της 
άδειας αυτής τίποτε από όσα διαλαµβάνονται στον παρόντα Νόµο δεν εφαρµόζεται σε 
αυτά τα πρόσωπα, τους οργανισµούς ή τις εταιρείες, αν και εφόσον αυτοί ή αυτές 
τηρούν τους όρους που αναφέρονται σε αυτή. 
 

3(ε) του 221(Ι) του 
2002. 

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), πρόσωπο που 
δεν είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή κράτους µέλους και έχει εξασφαλίσει άδεια 
παραµονής στην Κύπρο, µπορεί να καταστεί προσωρινά µέλος του Επιµελητηρίου, µε 
όρους ή περιορισµούς που µπορεί το Επιµελητήριο να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση 
αν η ∆ιοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει τα υπόλοιπα 
προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και αν κατά τη γνώµη της συντρέχουν 
αποχρώντες προς τούτο λόγοι. 
 

3 του 61(Ι) του 
2009. 

∆ιαδικασία 
αναγνώρισης 

επαγγελµατικών 
προσόντων. 

7Α.-(1) Το Επιµελητήριο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του αιτητή εντός ενός 
µηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενηµερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. 
 

  (2) Το Επιµελητήριο εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση εντός τριών µηνών από την 
υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόµενου. Η προθεσµία αυτή µπορεί να 
παραταθεί για ένα µήνα σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή σε κλάδο του Μητρώου 
Μελών του Επιµελητηρίου εκτός της αρχιτεκτονικής. 
 

  (3) Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Επιµελητηρίου ή παράλειψης έκδοσης 
απόφασης εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ενδιαφερόµενος 
έχει δικαίωµα προσφυγής στο Ανώτατο ∆ικαστήριο δυνάµει του άρθρου 146 του 
Συντάγµατος. 
 

 
 
 
 

∆εύτερο 
Παράρτηµα. 

 (4) Το Επιµελητήριο δύναται, όπου έχει δικαιολογηµένες αµφιβολίες να απαιτήσει 
από το κράτος µέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και 
άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό, καθώς και βεβαίωση ότι ο 
αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
∆εύτερο Παράρτηµα στην περίπτωση αρχιτέκτονα. 
 

  (5) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου πολίτη κράτους µέλους 
που κατέχει δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το 
Επιµελητήριο λαµβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώµατος, 
πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος µέλος καθώς και την εκπαίδευση 
και/ή την επαγγελµατική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόµενος σε άλλο κράτος µέλος 
ή σε τρίτη χώρα. 
 

  (6) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου πολίτη κράτους µέλους 
που κατέχει δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το 
Επιµελητήριο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο εφόσον ο 
ενδιαφερόµενος διαθέτει τριετή επαγγελµατική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το 
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οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελµατική αυτή πείρα 
πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος µέλος. 
 

ΜΕΡΟΣ V 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 
Εκλογές. 8.—(1) Ο οριζόµενος σύµφωνα µε το άρθρο 34 προσωρινός Πρόεδρος του 

Επιµελητηρίου µέσα σε έξι µήνες από την ετοιµασία των προβλεπόµενων στο άρθρο 
33 καταλόγων και ακολούθως ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου το αργότερο µέχρι την 
31η Ιανουαρίου κάθε επόµενης τριετίας, προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη των 
µελών του Γενικού Συµβουλίου και των αιρετών µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
 
(2) Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εκλογών γνωστοποιούνται τουλάχιστο 
δεκαπέντε ηµέρες προηγουµένως µε ειδοποίηση η οποία — 
 
(α) Τοιχοκολλάται στα γραφεία του Επιµελητηρίου· 
 
(β) αποστέλλεται προς δηµοσίευση σε δυο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες· 
 
(γ) αποστέλλεται µε συνηθισµένη ταχυδροµική επιστολή στην τελευταία γνωστή 
διεύθυνση κάθε µέλους. 
 
(3) Τυχαία παράλειψη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή µη λήψη της 
ειδοποίησης από οποιοδήποτε µέλος δεν καθιστά άκυρη την εκλογή. 
 

2 του 15(Ι) του 
2002. 

(4) Οι υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο 
Γραµµατέα του Επιµελητηρίου δεκαέξι τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της 
εκλογής. 
 
(5) Οι εκλογές γίνονται µε µυστική ψηφοφορία και τα µέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, 
απαγορευοµένης της ψηφοφορίας µε αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο. 
 
(6) Κανονισµοί που θα εκδοθούν θα προνοούν, τηρουµένων των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου, για κάθε θέµα συναφές προς τη διεξαγωγή των εκλογών. 
 

Απολογισµός. 9. Ένα µήνα τουλάχιστο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών ο Πρόεδρος του 
Επιµελητηρίου οφείλει να αποστείλει προς τον Υπουργό τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
και όλα τα µέλη του Επιµελητηρίου οικονοµικό απολογισµό και απολογισµό δράσης 
για τη λήξασα τριετία. 
 

Γενικό Συµβούλιο 
του Επιµελητηρίου. 

10.—(1) Το Επιµελητήριο διοικείται από τριακονταµελές Γενικό Συµβούλιο. 
 
(2) Οι θέσεις των µελών του Γενικού Συµβουλίου κατανέµονται ως εξής: 
 
(α) Μία θέση για κάθε ένα από τους κλάδους µηχανικής επιστήµης· 
 
(β) οι υπόλοιπες θέσεις κατανέµονται µεταξύ των κλάδων µηχανικής επιστήµης µε 
βάση την αναλογία των µελών κάθε κλάδου προς το σύνολο των µελών του 
Επιµελητηρίου. 
 
(3) Σε περίπτωση που ο αριθµός των µελών οποιουδήποτε κλάδου µηχανικής 
επιστήµης είναι τέτοιος ώστε να µην τους αναλογεί τουλάχιστο µια θέση, ο κλάδος 
αυτός δε θα συµµετέχει στην κατανοµή µε βάση την παράγραφο (β) του εδαφίου (2). 
 
(4) Η εκλογή για πλήρωση των θέσεων στο Γενικό Συµβούλιο που προβλέπονται στις 
παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), γίνεται µε χωριστή µυστική ψηφοφορία από 
τα µέλη του οικείου κλάδου µηχανικής επιστήµης. 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded 
signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
(5) Μέλος του Επιµελητηρίου το οποίο λόγω προσόντων ανήκει σε δύο ή 
περισσότερους κλάδους µηχανικής επιστήµης, θα ψηφίζει µόνο για την ανάδειξη των 
αντιπροσώπων του κλάδου τον οποίο καθόρισε κατά την εγγραφή του στο Μητρώο. 
 
(6) Η θητεία του Γενικού Συµβουλίου είναι τριετής και τα µέλη του είναι 
επανεκλέξιµα. 
 
(7) Το Γενικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο, 
τον Α΄ Αντιπρόεδρο, το Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και το Γενικό Ταµία 
του Επιµελητηρίου. 
 
(8) Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου µπορούν να παίρνουν τέτοια αντιµισθία ή 
επιδόµατα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός. 
 

3 του 15(Ι) του 
2002. 

(9) Σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιότητας για συγκεκριµένο κλάδο της µηχανικής 
επιστήµης ή µη υποβολής τόσων υποψηφιοτήτων όσες είναι οι αναλογούσες θέσεις 
υποψηφίων για συγκεκριµένο κλάδο της µηχανικής επιστήµης, το Γενικό Συµβούλιο 
δύναται να προβαίνει σε διορισµό για πλήρωση οποιασδήποτε τέτοιας θέσης ή θέσεων 
από τα µέλη του Επιµελητηρίου που είναι εγγεγραµµένα στο οικείο Μητρώο Μελών 
του Επιµελητηρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για εκλογή ως 
µέλη του Γενικού Συµβουλίου, στην αµέσως επόµενη συνεδρία που ακολουθεί τη 
συνεδρία για την εκλογή των αξιωµατούχων «ας διαλαµβάνεται στο εδάφιο (7) του 
παρόντος άρθρου. 
 

Πλήρωση κενών 
θέσεων. 

11.—(1) Όταν κενώνεται θέση µέλους του Γενικού Συµβουλίου, τη θέση του 
καταλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών του οικείου κλάδου. Αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε 
τη θέση αυτή καταλαµβάνει αντικαταστάτης ο οποίος εκλέγεται από τον οικείο κλάδο. 
 
(2) Κάθε µέλος του Γενικού Συµβουλίου που εκλέγεται για πλήρωση κενής θέσης θα 
υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους στη θέση του οποίου εκλέγηκε. 
 

Σύγκληση, απαρτία 
και τρόπος λήψης 
αποφάσεων του 

Γενικού 
Συµβουλίου. 

12.—(1) ∆εκαπέντε µέλη του Γενικού Συµβουλίου παρόντα αποτελούν απαρτία. 
 
(2) Όλα τα ζητήµατα τα οποία εγείρονται κατά τις συνεδριάσεις του Γενικού 
Συµβουλίου αποφασίζονται µε πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων µελών του 
και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο. 
 
(3) Οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου είναι έγκυρες ανεξάρτητα αν χηρεύει 
οποιαδήποτε θέση µέλους του. 
 
(4) Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Γενικού 
Συµβουλίου τουλάχιστο µία φορά κάθε έξι µήνες και εν πάση περιπτώσει όταν το 
ζητούν δέκα µέλη του. 
 

∆ιοικούσα 
Επιτροπή. 

13.—(1) Το Γενικό Συµβούλιο το ταχύτερο δυνατόν µετά την εκλογή του προβαίνει 
στη σύσταση ∆ιοικούσας Επιτροπής. 
 
(2) Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποτελείται— 
 
(α) Από τον Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα και 
Γενικό Ταµία του Επιµελητηρίου· 
 
(β) τέσσερα άλλα µέλη του Γενικού Συµβουλίου εκλεγόµενα από τα µέλη του Γενικού 
Συµβουλίου. 
 
(3) Οι τέσσερις πολυπληθέστεροι κλάδοι µηχανικής επιστήµης πρέπει απαραίτητα να 
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εκπροσωπούνται µε ένα τουλάχιστο µέλος στη ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
 
(4) Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία της 
∆ιοικούσας Επιτροπής τουλάχιστο µία φορά το µήνα και όταν το ζητήσουν τρία µέλη 
της. 
 
(5) Σε περίπτωση που τρία µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής ζητήσουν εγγράφως την 
εγγραφή ενός θέµατος στην ηµερήσια διάταξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος 
του Επιµελητηρίου υποχρεούται να εγγράψει το θέµα στην ηµερήσια διάταξη της 
αµέσως επόµενης συνεδρίασης. 
 
(6) Οι αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 
παρόντων και ψηφιζόντων µελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της 
συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο. 
 
(7) Πέντε µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής παρόντα αποτελούν απαρτία. 
 
(8) Τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής µπορούν να παίρνουν τέτοια αντιµισθία ή 
επιδόµατα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός. 
 

Εξουσίες 
∆ιοικούσας 
Επιτροπής. 

14. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή είναι το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του 
Επιµελητηρίου για την υλοποίηση της πολιτικής του όπως αυτή διαµορφώνεται από το 
Επιµελητήριο και ειδικότερα— 
 
(α) Καταρτίζει και προτείνει στο Γενικό Συµβούλιο για έγκριση τα ετήσια 
προγράµµατα του Επιµελητηρίου και τον, προϋπολογισµό· 
 
(β) καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Συµβούλιο για Έγκριση τον οικονοµικό 
απολογισµό και απολογισµό δράσης του Επιµελητηρίου για κάθε χρόνο που πέρασε· 
 
(γ) εκτελεί το πρόγραµµα και προϋπολογισµό και ενηµερώνει το Γενικό Συµβούλιο σε 
κάθε τακτική συνεδρίαση του για τη δραστηριότητα της ∆ιοικούσας Επιτροπής σε 
σοβαρά θέµατα· 
 
(δ) διαχειρίζεται την περιουσία του Επιµελητηρίου· 
 
(ε) αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρµοδιότητας του Επιµελητηρίου που δε 
χρειάζονται παραποµπή στο Γενικό Συµβούλιο και για εκείνα που της παραπέµπει το 
Γενικό Συµβούλιο· 
 
(στ) καθορίζει τα τρέχοντα ζητήµατα λειτουργίας του Επιµελητηρίου για τα οποία 
µεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου την αρµοδιότητα για λήψη απόφασης, 
και µεταβιβάζει οποιεσδήποτε άλλες αρµοδιότητες της στον Πρόεδρο του 
Επιµελητηρίου ή σε µέλη της· 
 
(ζ) συντονίζει το έργο οποιωνδήποτε Επιτροπών του Επιµελητηρίου· 
 
(η) εισηγείται στο Γενικό Συµβούλιο για κάθε θέµα· 
 
(θ) εκφράζει τις απόψεις του Επιµελητηρίου δηµόσια διά του Προέδρου του 
Επιµελητηρίου ή άλλου µέλους της ειδικά εξουσιοδοτηµένου από αυτή. 
 

Εξουσίες Προέδρου 
του Επιµελητηρίου. 

15. Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου— 
 
(α) εκπροσωπεί το Επιµελητήριο· 
 
(β) διευθύνει το προσωπικό του Επιµελητηρίου και διοικεί τις υπηρεσίες του, στα 
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πλαίσια των αποφάσεων του Γενικού Συµβουλίου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής· 
 
(γ) επιµελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού Συµβουλίου και της 
∆ιοικούσας Επιτροπής· 
 
(δ) εντέλλεται τις πληρωµές του Επιµελητηρίου και υπογράφει τα σχετικά εντάλµατα· 
 
(ε) εκδίδει πιστοποιητικά και άλλα βεβαιωτικά έγγραφα· 
 
(στ) υπογράφει τα έγγραφα του Επιµελητηρίου· 
 
(ζ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που του µεταβιβάζει η ∆ιοικούσα Επιτροπή· 
 
(η) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής, 
προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και καταρτίζει την ηµερήσια 
διάταξη. 
 

Αντιπρόεδροι. 16.—(1) Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε 
περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου, ασκεί όλες τις 
εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου. 
 
(2) Ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιµελητηρίου αναπληρώνει τον Α΄ Αντιπρόεδρο σε 
περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του και, κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω απουσίας ή ανικανότητας του Α΄ Αντιπροέδρου, ασκεί όλες τις εξουσίες και 
εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Α΄ Αντιπροέδρου. 
 

Γενικός 
Γραµµατέας. 

17. Ο Γενικός Γραµµατέας του Επιµελητηρίου συντάσσει τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Γενικού Συµβουλίου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής και τα 
υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου. Τηρεί τα µητρώα µελών του 
Επιµελητηρίου και φυλάττει όλα τα βιβλία και άλλα έγγραφα του Επιµελητηρίου, 
εκτός από εκείνα τα οποία αφορούν την οικονοµική διαχείριση του. 
 

Επιτροπές. 
2(α) του 24(Ι) του 

2002. 

18.—(1) Το Γενικό Συµβούλιο και/ή ∆ιοικούσα Ειτιτροπή µπορούν να καταρτίσουν 
για γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οποιεσδήποτε άλλες επιτροπές αποτελούµενες από 
µέλη του Γενικού Συµβουλίου και να µεταβιβάζουν σε αυτές οποιεσδήποτε από τις 
αρµοδιότητές τους. 
 
(2) Κάθε Επιτροπή που καταρτίζεται σύµφωνα µε το εδάφιο (1), θα συµµορφώνεται 
προς τις οδηγίες του Γενικού Συµβουλίου και θα υποβάλλει αναφορά για τις εργασίες 
της στο Συµβούλιο. 
 
(3) Το Γενικό Συµβούλιο µπορεί να καταρτίζει συµβουλευτικές επιτροπές για τη 
µελέτη θεµάτων που απασχολούν το Συµβούλιο οι οποίες υποβάλλουν εκθέσεις στο 
Γενικό Συµβούλιο αναφορικά µε τα εν λόγω θέµατα. 
 
(4) Στις συµβουλευτικές επιτροπές που καταρτίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (3) 
µπορούν να µετέχουν και µη µέλη του Γενικού Συµβουλίου. 
 
(5) Τα µέλη των Επιτροπών που καταρτίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ή το εδάφιο 
(3) µπορούν να παίρνουν τέτοια αντιµισθία ή επιδόµατα ή και τα δύο, ως ήθελε 
εγκρίνει ο Υπουργός. 
 

2(β) του 24(Ι) του 
2002. 

(6) Στις περιπτώσεις κατάρτισης επιτροπών από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή τα εδάφια (2), 
(3) και (4) του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται ανάλογα και διαβάζονται έτσι ώστε 
όπου αναφέρεται Γενικό Συµβούλιο να αναφέρεται ∆ιοικούσα Επιτροπή. 
 

Παροχή συµβουλών 19. Αν το Γενικό Συµβούλιο ή η ∆ιοικούσα Επιτροπή επιθυµεί να πάρει συµβουλή από 
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στο Γενικό 
Συµβούλιο και τη 

∆ιοικούσα 
Επιτροπή. 

 

οποιοδήποτε πρόσωπο για ειδικό θέµα, τότε µπορεί να δεχθεί το πρόσωπο αυτό ως 
µέλος σε οποιαδήποτε συνεδρία κα ενόσω διαρκεί η συνεδρία, το πρόσωπο αυτό έχει 
όλα τα δικαιώµατα και προνόµια µέλους εκτός από το δικαίωµα ψήφου. 
 

Πρακτικά. 20. Τα πρακτικά των εργασιών του Γενικού Συµβουλίου και της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής, τα οποία υπογράφονται σύµφωνα µε το άρθρο 17, αποτελούν απόδειξη των 
εν λόγω εργασιών και, µέχρις απόδειξης του αντιθέτου, της νόµιµης σύγκλησης της 
συνεδρίασης. 
 

Εσωτερικός 
κανονισµός. 

21. Το Γενικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει εσωτερικό κανονισµό που να ρυθµίζει τη 
σύγκληση των συνεδριάσεων του Γενικού Συµβουλίου, της ∆ιοικούσας Επιτροπής και 
οποιασδήποτε Επιτροπής, τις ειδοποιήσεις των συνεδριάσεων, τις εργασίες κατά τις 
συνεδριάσεις και την τήρηση πρακτικών. 
 

 3 του 44(Ι) του 1996. 
 

ΜΕΡΟΣ V(A) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

 
3 του 44(Ι) του 

1996. 
Προσωπικό του 
Επιµελητηρίου. 

21Α.—(1) Το Επιµελητήριο έχει γραφείο και υπηρεσία αναγκαία για την προώθηση 
των σκοπών του. 
 
(2) ∆ιορίζεται ∆ιευθυντής και το αναγκαίο για τους σκοπούς του Επιµελητηρίου 
προσωπικό. 
 
(3) Οι υπάλληλοι του Επιµελητηρίου διορίζονται, τηρουµένου του άρθρου 21B, από τη 
∆ιοικούσα Επιτροπή και υπόκεινται στο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο του Γενικού 
Συµβουλίου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 
 
(4) Η διάρθρωση της υπηρεσίας του Επιµελητηρίου οι όροι υπηρεσίας του ∆ιευθυντή 
και των υπόλοιπων µελών του προσωπικού και τα ωφελήµατα αφυπηρέτησής τους 
καθώς και ο πειθαρχικός κώδικας και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας 
καθορίζονται µε Κανονισµούς. 
 

3 του 44(Ι) του 
1996. 

∆ιευθυντής. 

21Β—(1) Ο ∆ιευθυντής του Επιµελητηρίου διορίζεται από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή, µε 
την έγκριση του Γενικού Συµβουλίου. 
 
(2) Ο ∆ιευθυντής είναι το εκτελεστικό όργανο του Επιµελητηρίου, προΐσταται της 
υπηρεσίας του, µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Επιµελητηρίου και 
ασκεί κάθε άλλο καθήκον που καθορίζεται υποκείµενος στις εκάστοτε οδηγίες που του 
δίνονται από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή και το Γενικό Συµβούλιο. 
 
(3) Η ∆ιοικούσα Επιτροπή µπορεί να εξουσιοδοτεί το ∆ιευθυντή να αποφασίζει και να 
ενεργεί αντί της ∆ιοικούσας Επιτροπής σε θέµατα της αρµοδιότητας της, αν το κρίνει 
αναγκαίο για την οµαλή και αποδοτική διεξαγωγή των εργασιών του Επιµελητηρίου. 
 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

 
Πειθαρχικό 
Συµβούλιο. 

 
2(α) του 19(Ι) του 

2003. 
6(α) του 101(Ι) του 

2012. 

22.—(1) Ιδρύεται Πειθαρχικό Συµβούλιο για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής 
εξουσίας επί των µελών του Επιµελητηρίου. 
 
(2) Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου και 
επί οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τα οποία κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος 
ή δικαιούνται να ασκούν το επάγγελµα σε κλάδο ή κλάδους της µηχανικής επιστήµης 
δυνάµει διατάξεων του παρόντος νόµου ή αυτού κωλυοµένου από τον Α΄ Αντιπρόεδρο 
ή/και Β΄ Αντιπρόεδρο του Επιµελητηρίου, ως Πρόεδρο, και εννέα άλλα µέλη του 
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Επιµελητηρίου από τα οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση του επαγγέλµατος 
σε κλάδο της µηχανικής επιστήµης, εκλεγόµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
8. 
 

6(β) του 101(Ι) του 
2012. 

(2Α) Η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται και διεκπεραιώνεται από 
κλιµάκιο, απαρτιζόµενο από ένα Πρόεδρο και δύο µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου 
που συστήνονται κατόπιν απόφασης της Ολοµέλειας του Πειθαρχικού Συµβουλίου: 
 

 Νοείται ότι, όταν η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται ενώπιον κλιµακίου, 
το κλιµάκιο έχει πλήρη εξουσία και αρµοδιότητα να ενεργεί ως Πειθαρχικό Συµβούλιο 
και να ασκεί τις εξουσίες και αρµοδιότητές του ως Πειθαρχικό Συµβούλιο, όπως 
καθορίζεται στον παρόντα Νόµο και στους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει 
αυτού. 
 

6(γ) του 101(Ι) του 
2012. 

(2Β) Η απαρτία του κλιµακίου απαιτεί την παρουσία του Προέδρου και των δύο µελών 
του και όλες οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή πλειοψηφία. Τα κλιµάκια µπορούν να 
αποφασίσουν να παραπέµψουν για εκδίκαση στην Ολοµέλεια, υποθέσεις τις οποίες 
θεωρούν πολύ σηµαντικές και σοβαρές για την πορεία του Επιµελητηρίου: 
 
Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου κλιµάκιο αποφασίσει να επιβάλει την ποινή της 
στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, η απόφαση αυτή πρέπει να επικυρώνεται 
από την Ολοµέλεια του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
 

2(γ) του 19(Ι) του 
2003. 

 

(3) Η θητεία των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι εξαετής. 
 
 

6(δ) του 101(Ι) του 
2012. 

(3Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), τέσσερα µέλη του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου θα εκλεγούν κατά τις πρώτες εκλογές µετά τη ψήφιση του παρόντος 
Νόµου, για έξι (6) έτη και µαζί µε τα πέντε (5) µέλη τα οποία έχουν εκλεγεί για 
συµπλήρωση της εξαετούς θητείας τους και ακολούθως θα εκλέγονται ανά τρία (3) 
χρόνια, πέντε (5) και τέσσερα (4) µέλη εναλλάξ των οποίων η θητεία θα είναι εξαετής 
και όσοι από τους υποψήφιους συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται 
για περίοδο έξι (6) ετών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση. 
 

2(ε) του 19(Ι) του 
2003. 

(4) Τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορούν να παίρνουν τέτοια αντιµισθία ή 
επιδόµατα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός. 
 

2(στ) του 19(Ι) του 
2003. 

(5) Υποθέσεις οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου κατά τη 
λήξη της θητείας των µελών του, θα συνεχίζονται και θα διεκπεραιώνονται από το ίδιο 
συµβούλιο ως εάν δεν έχει λήξει η θητεία τους. 
 
(6) Το Γενικό Συµβούλιο θα διορίσει πέντε µέλη επιπρόσθετα των ήδη εκλελεγµένων 
του Πειθαρχικού Συµβουλίου για να υπηρετήσουν ως µέλη του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου µέχρι τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν µετά την ψήφιση του 
παρόντος Νόµου. 
 

7 του 101(Ι) του 
2012. 

Πειθαρχικά 
αδικήµατα και 

ποινές. 

23. Πρόσωπο που καταδικάζεται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο για αδίκηµα το οποίο 
ενέχει ηθική αισχρότητα ή εάν έχει κριθεί ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή εάν 
ασυµβίβαστης προς το επάγγελµα σε κλάδο της µηχανικής επιστήµης, το Πειθαρχικό 
Συµβούλιο δύναται:  
 

 (α) Να προειδοποιήσει ή να επιπλήξει το εν λόγω πρόσωπο· 
 

 (β) να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει υπό µορφή προστίµου ποσό µέχρι 
πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)· 
 

 (γ) να αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε κλάδο της µηχανικής επιστήµης 
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για τόσο χρονικό διάστηµα όσο το Πειθαρχικό Συµβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιµο· 
 

 (δ) να διατάξει τη διαγραφή του προσώπου από το Μητρώο Μελών του 
Επιµελητηρίου· 
 

 (ε) λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης, να εκδώσει διαταγή ως 
προς την καταβολή του συνόλου ή µέρους των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου, όπως αυτά υπολογίζονται µε βάση τον κατάλογο εξόδων 
που καταρτίζεται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο, εγκρίνεται από τη ∆ιοικούσα 
Επιτροπή και δηµοσιεύεται. 
 

∆ιαδικασία. 24. Η διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου καθορίζεται µε Κανονισµούς 
και διεξάγεται, τηρουµένων των αναλογιών, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η διαδικασία 
ενώπιον δικαστηρίου συνοπτικής διαδικασίας. 
 

ΜΕΡΟΣ VII 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΛΑ∆ΟΥΣ 

ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 

Όροι άσκησης 
επαγγέλµατος. 

25.—(1) Ύστερα από την παρέλευση δεκαοκτώ µηνών από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόµου κανένας δε θα δικαιούται να ασκεί το επάγγελµα σε οποιοδήποτε 
κλάδο µηχανικής επιστήµης εκτός αν— 
 
(α) Είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο του εν λόγω κλάδου ως µηχανικός στον εν λόγω 
κλάδο δυνάµει του παρόντος Νόµου· και 
 
(β) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλµατος υπό τύπο τον οποίο θα 
καθορίσει το Επιµελητήριο: 
 
Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δεν επηρεάζουν τα υφιστάµενα 
δικαιώµατα των αποφοίτων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ανεξάρτητα από 
το χρόνο αποφοίτησης τους: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι αδειούχοι εξ επαγγέλµατος τεχνικοί σε οποιοδήποτε κλάδο 
µηχανικής επιστήµης από τους κλάδους που εντάσσονται ή µπορούν να ενταχθούν στο 
Επιµελητήριο, δικαιούνται να συνεχίσουν την ενάσκηση του επαγγέλµατος τους κατά 
τον ίδιο τρόπο ως και οι επιστήµονες ή τεχνικοί που είναι εγγεγραµµένοι µε βάση τη 
νοµοθεσία του οικείου κλάδου. 
 

2(β) του 106(Ι) του 
1992. 

2 του 15(Ι) του 
1993. 

2 του 31(Ι) του 
1993. 

2(α) του 53(Ι) του 
1993. 

 

Νοείται περαιτέρω ότι οι εξ επαγγέλµατος τεχνικοί στους κλάδους επιµέτρησης, 
εκτίµησης γης και τοπογραφίας δικαιούνται να συνεχίσουν την εξάσκηση του 
επαγγέλµατος τους µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 1994, όπως ακριβώς και πριν από τη 10η 
∆εκεµβρίου 1992, έστω και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και 
(β) του εδαφίου (1). 
 

4(α) του 61(Ι) του 
2009. 

(γ) διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του 
επαγγέλµατος στη ∆ηµοκρατία: 
 

2(α) του 106(Ι) του 
1992. 

(1Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, πρόσωπο που υπηρετεί στη 
δηµόσια υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας δικαιούται να προβαίνει σε εκτιµήσεις γης για 
τους σκοπούς των καθηκόντων του. 

 
(1B) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, κάθε πρόσωπο δικαιούται να 
πάρει άδεια από το Επιµελητήριο για να ασκεί επάγγελµα στον κλάδο επιµέτρησης ή 
στον κλάδο εκτίµησης γης ή στον κλάδο τοπογραφίας, αν το Επιµελητήριο πεισθεί 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded 
signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

ότι— 
 
(α) Έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 7· 
 
(β) έχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο επιµέτρησης ή στον κλάδο εκτίµησης γης ή στον 
κλάδο τοπογραφίας, ανάλογα µε την περίπτωση· 
 
(γ) κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου ασκεί µε καλή 
πίστη και προσωπικά στη ∆ηµοκρατία επάγγελµα στον κλάδο επιµέτρησης ή στον 
κλάδο εκτίµησης γης ή στον κλάδο τοπογραφίας: 
 
Νοείται ότι πρόσωπο που κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόµου ασκεί µε καλή πίστη και προσωπικά επάγγελµα στους ίδιους πιο πάνω κλάδους 
και εργάστηκε υπό υπεύθυνη καθ’ ύλην ιδιότητα στη δηµόσια υπηρεσία ή σε άλλο 
νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου και τα κύρια του καθήκοντα υπάγονταν κατά 
περίπτωση, όταν βρισκόταν στην υπηρεσία, στους κλάδους επιµέτρησης ή εκτίµησης 
γης ή τοπογραφίας, αλλά κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόµου δε διατηρεί την ιδιότητα του δηµόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου 
ηµικρατικού οργανισµού έχει το ίδιο δικαίωµα που προβλέπεται στο εδάφιο (1B) του 
παρόντος άρθρου· και 
 
(δ) εργάστηκε, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ), σε οποιαδήποτε πριν από τη 10η 
Ιουνίου 1991 περίοδο, για τρία τουλάχιστο χρόνια, ανεξάρτητα από το αν αυτά ήταν ή 
όχι συνεχή. 
 

2(β) του 53(Ι) του 
1993. 

(1Γ)(α) Κάθε πρόσωπο το οποίο ικανοποιεί τις προϋποθέσεις χορήγησης προς αυτό 
άδειας άσκησης επαγγέλµατος δυνάµει του εδαφίου (1B), δικαιούται µε αίτηση του 
που υποβάλλεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1993 να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο που 
θα τηρεί το Επιµελητήριο και θα χαρακτηρίζεται ως επιµετ ρητής εξ επαγγέλµατος ή 
εκτιµητής γης εξ επαγγέλµατος, ή τοπογράφος εξ επαγγέλµατος ανάλογα µε την 
περίπτωση. Ο ειδικός αυτός κατάλογος συµπληρώνεται το αργότερο µέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου 1994. 
 

4(α) του 44(Ι) του 
1996. 

(Ι∆) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, κάθε πρόσωπο δικαιούται, 
έπειτα από αίτηση στο Επιµελητήριο και την καταβολή του καθορισµένου τέλους, να 
εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο και να πάρει άδεια από το Επιµελητήριο για να 
καταστεί— 
 
Α. Τεχνικός Μηχανικός, αν— 
 
(i) έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 7· 
 

4(α) του 221(Ι) του 
2002. 

(ii) είναι καλού χαρακτήρα και κατέχει δίπλωµα Τεχνικού Μηχανικού του Ανώτερου 
Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής ή 
δίπλωµα οποιασδήποτε άλλης σχολής ή ιδρύµατος του ίδιου επιπέδου και στην ίδια 
ειδικότητα, αναγνωρισµένο από το Επιµελητήριο, και ικανοποιήσει το Επιµελητήριο 
ότι απέκτησε µονοετή τουλάχιστον πείρα σε οικοδοµικά ή τεχνικά έργα. 
 
Β. Εγγεγραµµένος Τεχνικός Μηχανικός, αν— 
 
(i) κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 7· 
 
(ii) έχει τα προσόντα τα αναφερόµενα στην πιο πάνω παράγραφο (Α) και ικανοποιήσει 
το Επιµελητήριο ότι απέκτησε τριετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε οικοδοµικά ή 
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τεχνικά έργα και πέτυχε στις από τους Κανονισµούς καθοριζόµενες για το σκοπό αυτό 
επαγγελµατικές εξετάσεις. 
 
Γ. Μηχανικός Εφαρµογής, αν— 
 
(i) έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 7· 
 
(ii) έχει τα προσόντα τα αναφερόµενα στην πιο πάνω παράγραφο (Β) και ικανοποιήσει 
το Επιµελητήριο ότι απέκτησε εννεαετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε 
οικοδοµικά ή τεχνικά έργα και πέτυχε στις από τους Κανονισµούς καθοριζόµενες για 
το σκοπό αυτό επαγγελµατικές εξετάσεις. 
 

4(β) του 221(Ι) του 
2002. 

Νοείται ότι για τους πολίτες κρατών µελών, θα γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό της 
χώρας προέλευσης ή προηγούµενης διαµονής που να πιστοποιεί την απαιτούµενη στην 
υποπαράγραφο (ii) πείρα, η οποία αποκτήθηκε στην υπό αναφορά χώρα. 
 
(ΙΕ)(α) Κάθε πρόσωπο στο οποίο δίνεται άδεια δυνάµει των παραγράφων (Α), (Β) και 
(Γ), του εδαφίου (Ι∆) θα εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιµελητήριο 
και θα χαρακτηρίζεται ως Τεχνικός Μηχανικός, Εγγεγραµµένος Τεχνικός Μηχανικός 
και Μηχανικός Εφαρµογής αν γράφτηκε µε βάση τις παραγράφους (Α), (Β) και (Γ), 
αντίστοιχα. 
 
(β) Κάθε πρόσωπο που κατέχει ήδη άδεια Τεχνικού Μηχανικού, Εγγεγραµµένου 
Τεχνικού Μηχανικού και Μηχανικού Εφαρµογής θα µπορεί να συνεχίσει την 
εξάσκηση του επαγγέλµατος του. 
 

4(α) του 44(Ι) του 
1996. 

41 του 1962 
7 του 1964 

43 του 1966 
41 του 1968 
84 του 1968 

5 του 1970 
49 του 1976 
69 του 1984 

113 του 1985 
175 του 1988 
88 του 1991 

49(I) του 1992. 

(ΙΣΤ)(α) Οι Κατάλογοι Αδειούχων Αρχιτεκτόνων εξ Επαγγέλµατος, Αδειούχων 
Τεχνικών Οικοδοµών και Αδειούχων Υποµηχανικών εξ Επαγγέλµατος που 
καταρτίστηκαν µε βάση τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόµους 
θα συνεχίσουν να ισχύουν ως εάν να είχαν καταρτιστεί δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου. 
 
(β) Το Επιµελητήριο µπορεί να διατάσσει να διαγράφεται από τους καταλόγους που 
τηρούνται µε βάση τα εδάφια (Ι∆) και (ΙΣΤ)— 
 
(α) Το όνοµα οποιουδήποτε προσώπου που ζήτησε από το Συµβούλιο να διαγραφεί το 
όνοµα του από τον κατάλογο· και 
 
(β) το όνοµα κάθε προσώπου που πέθανε, καθώς επίσης και το όνοµα ή άλλο στοιχείο 
που γράφτηκε στον κατάλογο εσφαλµένα ή ανακριβώς, και να προβαίνει στις εκάστοτε 
αναγκαίες τροποποιήσεις του καταλόγου. 
 

 (2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν 
στη δηµόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας. 
 
(3) Η ετήσια άδεια λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του χρόνου µέσα στον οποίο εκδόθηκε 
και για την έκδοση της θα καταβάλλεται ποσό που θα ορίζει από καιρό σε καιρό το 
Γενικό Συµβούλιο. 
 
(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο— 
 
(α) Ασκεί το επάγγελµα σε οποιοδήποτε κλάδο µηχανικής επιστήµης χωρίς να είναι 
εγγεγραµµένος δυνάµει του παρόντος Νόµου· 
 
(β) επαγγέλλεται µε οποιοδήποτε όνοµα, επωνυµία, τίτλο τα οποία δίδουν την 
εντύπωση ότι είναι εγγεγραµµένο δυνάµει του παρόντος Νόµου· 
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(γ) ασκεί το επάγγελµα σε οποιοδήποτε κλάδο µηχανικής ενώ του επιβλήθηκε η ποινή 
της αναστολής δυνάµει του άρθρου 23(1)(γ), 
 
είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες 
ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 
 
(5) Κανένας δε δικαιούται να εισπράξει οποιαδήποτε αµοιβή για υπηρεσίες που 
προσέφερε υπό την ιδιότητα του ως επιστήµονας µηχανικός, εκτός αν είναι 
εγγεγραµµένος δυνάµει του παρόντος Νόµου και δεν του επιβλήθηκε η δυνάµει του 
άρθρου 23(1)(γ) ποινή της αναστολής. 
 

4(β) του 44(Ι) του 
1996. 

(6) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι εξ Επαγγέλµατος 
Αρχιτέκτονες, οι Αδειούχοι Τεχνικοί Οικοδοµών, οι Αδειούχοι Υποµηχανικοί εξ 
Επαγγέλµατος, οι Τεχνικοί Μηχανικοί, οι Εγγεγραµµένοι Τεχνικοί Μηχανικοί και οι 
Μηχανικοί Εφαρµογής ευθύνονται µε τον ίδιο τρόπο, υπόκεινται στις ίδιες κυρώσεις, 
και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι Εγγεγραµµένοι Αρχιτέκτονες ή οι 
Εγγεγραµµένοι Πολιτικοί Μηχανικοί: 
 
Νοείται ότι— 
 

 
 
 
 
 

Κεφ. 96. 
14 του 1959 
67 του 1963 

6 του 1964 
65 του 1964 
12 του 1969 
38 του 1969 
13 του 1974 
28 του 1974 
24 του 1978 
25 του 1979 
80 του 1982 
15 του 1983 

9 του 1986 
115 του 1986 
199 του 1986 
53 του 1987 
87 του 1987 

316 του 1987 
108 του 1988 
243 του 1988 
122 του 1990 

97(I) του 1992 
45(I) του 1994 
14(I) του 1996. 

4(β) του 44(Ι) του 
1996. 

(i) Πρόσωπα στα οποία παρασχέθηκε άδεια Αδειούχου Τεχνικού Οικοδοµών, δυνάµει 
του εδαφίου (ΙΣΤ) του παρόντος άρθρου, δε δικαιούνται να αναλαµβάνουν, ούτε να 
εκτελούν εργασία προσήκουσα σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, όταν η εργασία 
αυτή αφορά οικοδοµή που έχει περισσότερους από δύο ορόφους, ή όγκο όπως αυτός 
καθορίζεται στους Κανονισµούς που έγιναν δυνάµει του περί Ρυθµίσεως Οδών και 
Οικοδοµών Νόµου ή σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισµό που τους τροποποιεί ή τους 
αντικαθιστά, ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόµο ή κανονισµό, που υπερβαίνει τα 
είκοσι πέντε χιλιάδες κυβικά πόδια· 
 
(ii) πρόσωπα στα οποία παρασχέθηκε άδεια Αδειούχου Υποµηχανικού εξ 
Επαγγέλµατος δυνάµει του εδαφίου (ΙΣΤ) του παρόντος άρθρου δε δικαιούνται να 
αναλαµβάνουν και να εκτελούν εργασία προσήκουσα σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό 
Μηχανικό όταν η εργασία αυτή αφορά οικοδοµή µεγαλύτερη από δύο ορόφους, ή όγκο 
όπως αυτός καθορίζεται στους Κανονισµούς που έγιναν δυνάµει του περί Ρυθµίσεως 
Οδών και Οικοδοµών Νόµου, ή σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισµό που τροποποιεί ή 
αντικαθιστά αυτούς, ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό Νόµο ή Κανονισµό, που 
υπερβαίνει τα τριάντα πέντε χιλιάδες κυβικά πόδια· 
 
(iii) πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύµφωνα µε τις παραγράφους (Α) ή (Β) 
του εδαφίου (Ι∆) του παρόντος άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν εργασία µόνο στον 
τοµέα της εφαρµογής, όπως αυτή ειδικά καθορίζεται για κάθε κατηγορία µε 
Κανονισµούς· και 
 
(iv) πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύµφωνα µε την παράγραφο (Γ) του 
εδαφίου (Ι∆) του παρόντος άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία, 
µόνο στον τοµέα της εφαρµογής. 
 
(7) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου κανένας δε δικαιούται να ασκεί 
το επάγγελµα ή µε οποιοδήποτε τρόπο να ενεργεί ως Αδειούχος Αρχιτέκτονας εξ 
Επαγγέλµατος ή αδειούχος Τεχνικός Οικοδοµών ή Αδειούχος Υποµηχανικός εξ 
Επαγγέλµατος ή Τεχνικός Μηχανικός ή Εγγεγραµµένος Τεχνικός Μηχανικός ή 
Μηχανικός Εφαρµογών ή να χρησιµοποιεί αυτό τον τίτλο, εκτός αν— 
 
(i) Είναι εγγεγραµµένος στον ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιµελητήριο· και 
 
(ii) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλµατος σύµφωνα µε τον τύπο µε τον 
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οποίο θα καθορίσει το Επιµελητήριο, µε την καταβολή των τελών που καθορίζει το 
Επιµελητήριο. 
 
(8) Απαγορεύεται η χρήση από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο άλλου τίτλου από 
του— 
 
(i) ‘Αδειούχου Αρχιτέκτονα εξ Επαγγέλµατος’, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο 
παρασχέθηκε άδεια δυνάµει του εδαφίου (ΙΣΤ) του άρθρου 25. 
 
(ii) ‘Αδειούχου Υποµηχανικού εξ Επαγγέλµατος’, στην περίπτωση προσώπου στο 
οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάµει του εδαφίου (ΙΣΤ)· 
 
(iii) ‘Τεχνικού Μηχανικού’, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια 
δυνάµει της παραγράφου (Α) του εδαφίου (Ι∆)· 
 
(iv) ‘Εγγεγραµµένου Τεχνικού Μηχανικού’, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο 
παρασχέθηκε άδεια δυνάµει της παραγράφου (Β) του εδαφίου (Ι∆)· και 
 
(v) ‘Μηχανικού Εφαρµογής’, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε 
άδεια δυνάµει της παραγράφου (Γ) του εδαφίου (Ι∆). 
 
(9) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη που αφορά πρόσωπα 
εγγεγραµµένα στον ειδικό κατάλογο είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται στις ποινές 
που προβλέπει το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου. 
 
(10) Αν Αδειούχος Αρχιτέκτονας εξ Επαγγέλµατος ή Αδειούχος Τεχνικός Οικοδοµών 
ή Αδειούχος Υποµηχανικός εξ Επαγγέλµατος ή Τεχνικός Μηχανικός ή Εγγεγραµµένος 
Τεχνικός Μηχανικός ή Μηχανικός Εφαρµογής καταδικαστεί για αδίκηµα το οποίο, 
κατά τη γνώµη του Επιµελητηρίου, ενέχει ηθική αισχρότητα ή αν το εν λόγω πρόσωπο 
είναι, κατά τη γνώµη του Επιµελητηρίου, ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή 
ασυµβίβαστης προς το επάγγελµα σε κλάδο της µηχανικής επιστήµης, τότε το 
Επιµελητήριο θα µπορεί να επιβάλει µια από τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 
23. 
 

4(β) του 61(Ι) του 
2009. 

(10Α) Απαγορεύεται η χρήση από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο άλλου τίτλου από 
αυτό που αντιστοιχεί στο κλάδο µηχανικής που ασκεί. 
 

3 του 24(Ι) του 
2002. 

(11) Το Επιµελητήριο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για τη ρύθµιση των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των προσώπων που εγγράφονται στο Μητρώο 
Μελών του Επιµελητηρίου. 
 

 5 του 221(Ι) του 2002. 
 

Μέρος VII Α 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
5 του 61(Ι) του 

2009. 
Ελεύθερη παροχή 

υπηρεσιών. 

25Α.-(1) Πολίτης κράτους µέλους δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε κλάδο της 
µηχανικής επιστήµης στη ∆ηµοκρατία, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο 
Μελών του Επιµελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδεια 
άσκησης του επαγγέλµατος από το Επιµελητήριο, νοουµένου ότι: 

  
  (α) ο πάροχος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος και ασκεί νόµιµα το 

επάγγελµα στο κράτος αυτό· 
  
  (β) έχει ασκήσει το συγκεκριµένο επάγγελµα στο κράτος µέλος εγκατάστασης, επί 

δύο τουλάχιστο έτη στο διάστηµα των δέκα ετών που προηγούνται της παροχής 
υπηρεσιών, εφόσον το επάγγελµα δεν είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στο εν λόγω 
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κράτος. Η πιο πάνω προϋπόθεση της διετίας δεν απαιτείται, εφόσον είτε το 
επάγγελµα είτε η εκπαίδευση για το εν λόγω επάγγελµα είναι νοµοθετικά 
κατοχυρωµένη. 

  
  (2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνο σε περίπτωση που ο 

πάροχος της υπηρεσίας µετακινείται στη ∆ηµοκρατία προκειµένου να ασκήσει 
προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες σε κλάδο της µηχανικής επιστήµης. 

  
  (3) Το Επιµελητήριο κρίνει κατά περίπτωση το προσωρινό και περιστασιακό 

χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση µε τη διάρκεια, 
συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριµένης παροχής. 

  
  (4) Πολίτης κράτους µέλους που παρέχει προσωρινά τις υπηρεσίες του µε βάση τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκειται στις ισχύουσες από την κυπριακή 
νοµοθεσία διατάξεις επαγγελµατικού ή διοικητικού χαρακτήρα, αλλά δεν 
υποχρεούται να εγγραφεί ή να συµµετέχει ως µέλος σε τοπικούς ή άλλους 
συλλόγους. 

  
5 του 61(Ι) του 

2009. 
Απαλλαγές. 

25Β.-(1) Οι µηχανικοί που παρέχουν υπηρεσίες δυνάµει του άρθρου 25Α και είναι 
εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται στους µηχανικούς που είναι εγκατεστηµένοι στη ∆ηµοκρατία και οι 
οποίες αφορούν: 

  
  (α) την έκδοση ετήσιας άδειας από το Επιµελητήριο. Προκειµένου να διευκολυνθεί 
η εφαρµογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στη ∆ηµοκρατία, το 
Επιµελητήριο απαιτεί προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόµατα στο αρχείο 
µηχανικών παρεχόντων υπηρεσίες, υπό τον όρο ότι η διαδικασία αυτή δεν 
καθυστερεί ούτε περιπλέκει µε οποιοδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν 
συνεπάγονται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών· 

  
  (β) την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δηµοσίου δικαίου, ώστε να 
ρυθµίζονται µε ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασµοί που σχετίζονται µε τις 
δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισµένων. 

  
  (2) Ο πάροχος ενηµερώνει το φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1), σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, µετά την εν λόγω παροχή. 

  
5 του 61(Ι) του 

2009. 
Προηγούµενη 
δήλωση σε 
περίπτωση 

µετακίνησης του 
παρόχου. 

25Γ.-(1) Ο πάροχος, κατά την πρώτη µετακίνησή του στη ∆ηµοκρατία, πληροφορεί 
σχετικά το Επιµελητήριο µε προηγούµενη γραπτή του δήλωση που περιλαµβάνει 
λεπτοµέρειες σχετικά µε οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα µέσα 
προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελµατική ευθύνη. 

  
  (2) Η δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ανανεώνεται ετησίως εάν ο πάροχος 

προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες στη ∆ηµοκρατία κατά τη 
διάρκεια αυτού του έτους. Ο πάροχος µπορεί να υποβάλλει τη δήλωση µε οιοδήποτε 
µέσον. 

  
  (3) Κατά την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της 

κατάστασης την οποία πιστοποιούν τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το 
Επιµελητήριο απαιτεί η δήλωση να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

  
  (α) απόδειξη ιθαγένειας του παρόχου· 
  
  (β) βεβαίωση ότι ο πάροχος είναι νόµιµα εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος για την 
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άσκηση της µηχανικής επιστήµης και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και 
προσωρινά, η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων τη στιγµή της χορήγησης της 
βεβαίωσης· 

  
  (γ) αποδεικτικά των επαγγελµατικών του προσόντων. 
  
  (4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (5), η παροχή υπηρεσίας 

πραγµατοποιείται βάσει του επαγγελµατικού τίτλου του κράτους µέλους 
εγκατάστασης, εφόσον σε αυτό το κράτος µέλος υφίσταται νοµοθετικά 
κατοχυρωµένος τίτλος. Ο εν λόγω τίτλος αναγράφεται στην επίσηµη ή σε µία από τις 
επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε σύγχυση µε τον επαγγελµατικό τίτλο της ∆ηµοκρατίας. Σε περίπτωση 
που δεν υφίσταται επαγγελµατικός τίτλος στο κράτος µέλος εγκατάστασης, ο 
πάροχος αναφέρει τον τίτλο εκπαίδευσής του, στην επίσηµη ή σε µία από τις 
επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους εγκατάστασης. 

  
  (5) Κατά την παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (4), στην περίπτωση των 

αρχιτεκτόνων, η παροχή υπηρεσιών γίνεται βάσει του επαγγελµατικού τίτλου της 
∆ηµοκρατίας. 

  
5 του 61(Ι) του 

2009. 
∆ιοικητική 
συνεργασία. 

25∆.-(1) Το Επιµελητήριο ζητεί, για κάθε παροχή υπηρεσιών, από τις αρµόδιες αρχές 
του κράτους µέλους εγκατάστασης, οποιαδήποτε σηµαντική πληροφορία που έχει 
σχέση µε τη νοµιµότητα της εγκατάστασης και την ορθή συµπεριφορά του παρόχου 
καθώς και µε την απουσία πειθαρχικών ή ποινικών κυρώσεων επαγγελµατικού 
χαρακτήρα. 

  
  (2) Το Επιµελητήριο εξασφαλίζει την ανταλλαγή όλων των απαιτούµενων 

πληροφοριών ώστε να διεκπεραιώνονται κατάλληλα όλες οι καταγγελίες αποδέκτη 
υπηρεσίας κατά παρόχου υπηρεσίας και ενηµερώνει σχετικά µε την έκβαση της 
καταγγελίας τους αποδέκτες της υπηρεσίας. 
 

6 του 61(Ι) του 
2009. 

6. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε τη διαγραφή του Μέρους VIIΒ και του 
άρθρου 25Ε καθώς και του Μέρους VIIΓ και του άρθρου 25ΣΤ. 
 

7 του 61(Ι) του 
2009. 

Πληροφορίες 
προς τους 

αποδέκτες της 
υπηρεσίας. 

25Ε. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγµατοποιείται βάσει του επαγγελµατικού 
τίτλου του κράτους µέλους εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του 
παρόχου, πέραν των άλλων απαιτήσεων ενηµέρωσης που προβλέπονται στο 
κοινοτικό δίκαιο, το Επιµελητήριο δύναται να ζητήσει από τον πάροχο, κατά 
περίπτωση, να παράσχει στον αποδέκτη της υπηρεσίας τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 

 (α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο ή σε άλλο ανάλογο 
δηµόσιο µητρώο, το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τον αριθµό µητρώου 
του ή ισοδύναµα µέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας που περιέχονται στο εν λόγω 
µητρώο· 
 

 (β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειοδότησης στο κράτος µέλος 
εγκατάστασης, τα στοιχεία της αρµόδιας εποπτικής αρχής· 
 

  (γ) κάθε επαγγελµατική ένωση ή ανάλογο φορέα στον οποίο είναι εγγεγραµµένος ο 
πάροχος· 
 

 (δ) τον επαγγελµατικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, τον τίτλο 
εκπαίδευσης του παρόχου και το κράτος µέλος στο οποίο χορηγήθηκε· 
 

 
 

95(Ι) του 2000 
93(Ι) του 2002 

(ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται στην καταβολή ΦΠΑ, τον 
αριθµό φορολογικού µητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 6 του περί Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας Νόµου · 
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27(Ι) του 2003 
172(Ι) του 2003 
95(Ι) του 2004 
88(Ι) του 2005 

100(Ι) του 2005 
131(Ι) του 2005 
148(Ι) του 2005 

64(Ι) του2006 
86(Ι) του 2006 
87(Ι) του 2006 
48(Ι) του 2007 

129(Ι) του 2007 
141(Ι) του 2007 
142(Ι) του 2007 
143(Ι) του 2007 
25(Ι) του 2008 
37(Ι) του 2008 
38(Ι) του 2008 
63(Ι) του 2008 
88(Ι) του 2008 
35(Ι) του 2009. 

 

 (στ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τυχόν ασφαλιστική κάλυψη ή άλλα µέσα προσωπικής ή 
συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελµατική ευθύνη. 
 

 8 του 61(Ι) του 2009. 
ΜΕΡΟΣ VIIΒ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

8 του 61(Ι) του 
2009. 

Χρήση τίτλου 
σπουδών. 

25ΣΤ.-(1) Αναγνωρίζεται στους υπηκόους των κρατών µελών, που ασκούν το 
επάγγελµα σε κλάδο της µηχανικής επιστήµης ή παρέχουν υπηρεσίες σε κλάδο της 
µηχανικής επιστήµης µε βάση τον παρόντα Νόµο, το δικαίωµα να χρησιµοποιούν το 
νόµιµο τίτλο σπουδών τους και τη σχετική σύντµηση του κράτους µέλους αυτού, ο 
οποίος συνοδεύεται από το όνοµα και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό 
ίδρυµα ή αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή, που το έχει χορηγήσει. 
 

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

ΜΕΡΟΣ VIII 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κτήση περιουσίας. 26. Το Επιµελητήριο µπορεί να αποκτά, κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει κινητή και 

ακίνητη περιουσία για τους σκοπούς άσκησης των εξουσιών του ή εκπλήρωσης των 
σκοπών του. 
 

Σύναψη δανείων. 27. Το Επιµελητήριο µπορεί για προώθηση των σκοπών του να συνάπτει δάνεια. 
 

Συνδροµές και 
δικαιώµατα. 

28. Το Επιµελητήριο έχει εξουσία να επιβάλλει και εισπράττει από τα µέλη του 
Επιµελητηρίου συνδροµές κι άλλα δικαιώµατα και επιβαρύνσεις, το ύψος των οποίων 
θα καθορίζεται από το Γενικό Συµβούλιο. 
 

Ταµείο. 29.—(1) Το Επιµελητήριο έχει χωριστό Ταµείο στο οποίο κατατίθενται— 
 
(α) Όλες οι συνδροµές και τα άλλα δικαιώµατα και επιβαρύνσεις που καταβάλλονται 
από τα µέλη του· 
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(β) το προϊόν κάθε δανείου που συνάπτει το Επιµελητήριο· 
 
(γ) δωρεές και επιχορηγήσεις προς το Επιµελητήριο· 
 
(δ) πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του· 
 
(ε) κάθε άλλο ποσό το οποίο διατίθεται υπέρ του Επιµελητηρίου ή εισπράττεται από 
αυτό. 
 
(2) Από το Ταµείο του Επιµελητηρίου καταβάλλονται— 
 
(α) Οι µισθοί των µελών του προσωπικού· 
 
(β) το τοκοχρεωλύσιο οποιουδήποτε δανείου που συνήψε το Επιµελητήριο· 
 
(γ) κάθε άλλο ποσό που νόµιµα οφείλει το Επιµελητήριο. 
 

Προϋπολογισµός. 30.—(1) Το Γενικό Συµβούλιο καταρτίζει πριν την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους 
τον προϋπολογισµό του Επιµελητηρίου, που θα καλύπτει το οικονοµικό πρόγραµµα 
του Επιµελητηρίου και αποστέλλει τούτον στον Υπουργό για έγκριση. 
 
(2) Το οικονοµικό έτος του Επιµελητηρίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 
31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 
 

Έλεγχος 
διαχείρισης. 

31.—(1) Το Επιµελητήριο τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασµούς για τις 
δραστηριότητες του. 
 
(2) Οι λογαριασµοί του Επιµελητηρίου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της 
∆ηµοκρατίας. 
 
(3) Το Γενικό Συµβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό απολογισµό της οικονοµικής 
διαχείρισης µε αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ’ αυτή προς έγκριση. 
 

6(α) του 221(Ι) του 2002. 
 

ΜΕΡΟΣ IX 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
Κανονισµοί. 32.—(1) Το Επιµελητήριο εκδίδει, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, 

Κανονισµούς, για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και τον καθορισµό 
κάθε θέµατος το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισµό. 
 
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισµοί µπορούν— 
 
(α) Να καθορίζουν τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης εγγραφής ή παροχής άδειας 
και τον τύπο των αιτήσεων και της άδειας· 
 

8 του 101(Ι) του 
2012. 

(β) να καθορίζουν τέλη εγγραφής, τέλη υποβολής καταγγελίας εναντίον µέλους του 
Επιµελητηρίου και να προνοούν για ετήσια συνδροµή και άλλα δικαιώµατα και 
επιβαρύνσεις· 
 
(γ) να ρυθµίζουν την αµοιβή για επαγγελµατικές συµβουλές, υπηρεσίες και εργασίες 
που παρέχουν ή εκτελούν τα µέλη του Επιµελητηρίου· 
 
(δ) να ρυθµίζουν την επαγγελµατική δεοντολογία των µελών του Επιµελητηρίου και 
να καθορίζουν την έννοια της επονείδιστης, δόλιας ή ασυµβίβαστης προς το 
επάγγελµα διαγωγής· 
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(ε) να·προνοούν για την ίδρυση και διαχείριση ταµείων συντάξεων, ταµείων προνοίας, 
ταµείων ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και οποιοδήποτε άλλο ταµείο για τα µέλη 
του Επιµελητηρίου και τους εξαρτώµενους τους· 
 
(στ) να καθορίζουν τη διενέργεια εξετάσεων επιβαλλόµενων ή επιτρεπόµενων από τον 
παρόντα Νόµο και την εφαρµογή οποιουδήποτε σχεδίου που αφορά την άσκηση του 
επαγγέλµατος σε οποιοδήποτε κλάδο της µηχανικής επιστήµης· 
 
(ζ) να προνοούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των µελών 
του Γενικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 10· 
 
(η) να ρυθµίζουν κάθε θέµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατος σε οποιοδήποτε 
κλάδο της µηχανικής επιστήµης. 
 

5 του 44(Ι) του 
1996. 

(θ) να ρυθµίζουν οποιαδήποτε από τα πιο πάνω θέµατα, που αφορούν τους εξ’ 
Επαγγέλµατος Τεχνικούς και τους Τεχνικούς Οικοδοµών, περιλαµβανόµενης της 
άσκησης πειθαρχικής εξουσίας και της θέσπισης κανόνων δεοντολογίας. 
 

6(β) του 221(Ι) του 
2002. 

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

6(γ) του 221(Ι) του 
2002. 

∆ιατάγµατα. 

32Α. Ο Υπουργός δύναται µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί το Πρώτο Παράρτηµα σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

6(γ) του 221(Ι) του 
2002. 

Γνωστοποιήσεις. 

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

ΜΕΡΟΣ Χ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Κατάλογος µελών 
του Επιµελητηρίου. 

33.—(1) Μέσα σε δύο µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, ο 
Υπουργός ετοιµάζει καταλόγους των προσώπων τα οποία κατά την κρίση του 
δικαιούνται να είναι µέλη του Επιµελητηρίου. 
 
(2) Ο Υπουργός θα γνωστοποιήσει µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας την ετοιµασία των προβλεπόµενων στο εδάφιο (1) καταλόγων και, µε 
την ίδια δηµοσίευση, θα ορίσει τον τόπο και τις ώρες που θα µπορούν οι 
ενδιαφερόµενοι να τους επιθεωρήσουν. 
 
(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έπρεπε να εγγραφεί στους καταλόγους 
δικαιούται, µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να 
υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για την εγγραφή του στους καταλόγους. 
 
(4) Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι κακώς έχει εγγραφεί στους καταλόγους άλλο 
πρόσωπο δικαιούται µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση που προβλέπεται στο 
εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για τη διαγραφή του εν λόγω προσώπου 
από τους καταλόγους. 
 
(5) Ο Υπουργός αφού µελετήσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τα εδάφια 
(3) και (4) καταρτίζει, µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή 
των εν λόγω αιτήσεων, καταλόγους των µελών του Επιµελητηρίου. 
 

Προσωρινή 34.—(1) Ο Υπουργός µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την έναρξη της ισχύος του 
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∆ιοικούσα 
Επιτροπή. 

παρόντος Νόµου, διορίζει Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή του Επιµελητηρίου 
αποτελούµενη από εννέα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να είναι 
µέλη του Επιµελητηρίου. 
 
(2) Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή εκλέγει τους Προσωρινούς Πρόεδρο, Α΄ 
Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Ταµία του Επιµελητηρίου. 
 
(3) Η Προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή και οι Προσωρινοί Πρόεδρος, Α΄ 
Αντιπρόεδρος, Β΄ Αντιπρόεδρος, Γραµµατέας και Ταµίας του Επιµελητηρίου µπορούν 
να ασκούν όλες τις εξουσίες που ο παρών Νόµος δίδει στο Γενικό Συµβούλιο, τη 
∆ιοικούσα Επιτροπή και στα αντίστοιχα όργανα του Επιµελητηρίου, πλην της 
εγγραφής µελών. 
 

Καταργήσεις και 
επιφυλάξεις. 

2 του 34(Ι) του 
1997. 

35. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί, µε απόφαση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας— 
 

41 του 1962 
7 του 1964 

43 του 1966 
41 του 1968 
84 του 1968 

5 του 1970 
49 του 1976 
69 του 1984 

113 του 1985 
175 του 1988 
88 του 1991 

49(I) του 1992. 

(α) Να καταργήσει τις διατάξεις του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών 
Νόµου· 
 
(β) να µεταβιβάσει στο Επιµελητήριο τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του 
Συµβουλίου που καθιδρύθηκε µε το άρθρο 3 του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 
Μηχανικών Νόµου (που στο εξής στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως ‘το 
Συµβούλιο’): 
 
Νοείται ότι, χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των πιο πάνω, απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου δυνάµει του παρόντος εδαφίου µπορεί να προνοεί για— 
 
(i) Τη µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Συµβουλίου στο Επιµελητήριο· 
 
(ii) την ανάληψη από το Επιµελητήριο των οικονοµικών και άλλων υποχρεώσεων του 
Συµβουλίου· 
 
(iii) την υποκατάσταση του Επιµελητηρίου ως διαδίκου σε δικαστικές υποθέσεις, 
αναθεωρητικής και πολιτικής δικαιοδοσίας, που εκκρεµούν ενώπιον ∆ικαστηρίου στις 
οποίες το Συµβούλιο είναι διάδικος· 
 
(iv) το διορισµό, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου, οποιουδήποτε 
µόνιµου υπαλλήλου του Συµβουλίου σε οργανική θέση στο Επιµελητήριο, µε όσο το 
δυνατό ανάλογα καθήκοντα µε τα καθήκοντα της θέσης την οποία κατείχε στο 
Συµβούλιο, πάνω σε προσωπική κλίµακα, λαµβανοµένου υπόψη του χρόνου 
υπηρεσίας του στο Συµβούλιο για σκοπούς καθορισµού της βαθµίδας της 
µισθολογικής κλίµακας στην οποία θα τοποθετηθεί, δεδοµένου ότι οι απολαβές που θα 
λαµβάνει δε θα είναι χαµηλότερες από εκείνες που λάµβανε στο Συµβούλιο και για την 
πρόσληψη πάνω σε έκτακτη βάση οποιουδήποτε υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί πάνω 
σε έκτακτη βάση στο Συµβούλιο, λαµβανοµένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας του στο 
Συµβούλιο για σκοπούς καθορισµού της αµοιβής του, δεδοµένου ότι δε θα είναι 
χαµηλότερη από εκείνη του λάµβανε στο Συµβούλιο ή για καταβολή αποζηµίωσης, 
οποιοδήποτε από τα δύο επιλέξει ο υπάλληλος· και 
 
(v) για την ολοκλήρωση της εκδίκασης από το Συµβούλιο οποιωνδήποτε πειθαρχικών 
υποθέσεων εκκρεµούν ενώπιον του, σε σχέση µε τις οποίες είχε αρχίσει η 
ακροαµατική διαδικασία και για την εκδίκαση τυχόν άλλων υποθέσεων που εκκρεµούν 
από το Επιµελητήριο. 
 
(2) Με την κατάργηση του Συµβουλίου και τη µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων του στο 
Επιµελητήριο τυχόν εγγεγραµµένοι αρχιτέκτονες, εγγεγραµµένοι πολιτικοί µηχανικοί 
και εγγεγραµµένοι µηχανικοί κατασκευών που δεν είναι ήδη µέλη του Επιµελητηρίου 
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καθίστανται µέλη του Επιµελητηρίου. 
 

 
 
 
 

6 του 44(Ι) του 
1996. 

(3) Όλοι οι Κανονισµοί και οι άλλες ∆ιοικητικές Πράξεις που εκδόθηκαν µε βάση τους 
περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόµους θα εξακολουθήσουν, 
τηρουµένων των αναλογιών, να ισχύουν µέχρις ότου αντικατασταθούν µε 
Κανονισµούς και άλλες ∆ιοικητικές Πράξεις που θα εκδοθούν µε βάση τον παρόντα 
Νόµο. 
 
(4) Όλα τα πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα µε βάση τις διατάξεις των παραγράφων 
(1), (2) και (3) του Κανονισµού 53 των περί Ηλεκτρισµού Κανονισµών καθίστανται 
µέλη του Επιµελητηρίου. 
 
(5) Οι αναφερόµενοι στα εδάφια (1), (2) και (3) ορισµοί έχουν την έννοια που τους 
δίνει ο περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόµος. 
 

Έναρξη ισχύος. 36. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία που θα ορίσει το Υπουργικό 
Συµβούλιο, µε γνωστοποίηση του που θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
 

7 του 221(Ι) του 2002. 
 

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 7(1Α)(α)) 

 
ΠΤΥΧΙΑ, ΠIΣΤΟΠΟIΗΤIΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 

Country 
Evidence of formal 

qualifications 
Body awarding the evidence 

of qualifications 

Certificate 
accompanying the 

evidence of 
qualifications 

Reference 
academic year 

     
1. Architect/Architecie 
2. Architect/Archrtecie 
3. Architect 
4. Architect/Archrtecte 
5. Architect/Archiiecte 
6. Burgelijke ingenieur-

architect 

1. Nationale hogescholen voor 
architectuur 

2. Hogere-architectuur-
instituten 

3. Provinciaal Roger Instituut 
voor Archites Suurte 
Hasselt 

4. Koninklijke Academies 
voor Schone Kunsten 

5. Sint-Lucasspholen 
6. Facutteiten Toegepaste 

Wetenschappen van de 
Universiteiten 

6. 'Faculte Polytechnique' van 
Mons 

 

 1988/1989 
 

Belgie/ 
Belgique/ 
Belgien 

1. Architecie/Architect 
2. Architecte/Architect 
3. Architect 
4. Architecte/Architect 
5. Architecte/Architect 
6. Ingenieur-civil-

architecte 

1. Scoles nationales 
supirieures d'architecture 

2. Instituts supirieurs 
d'architecture 

3. Scole provinciate 
superieure d'architecture 
de Hassett 

4. Academies royales des 
Beaux-Arts 

5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultes des sciences 
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appliquees des universites 
6. Faculte pclytechriique de 

Mons 
 

Danmark Arkitekt cand. arch. — Kunstakademiets 
Arkitektskolei K0benhavn 

— Arkitektskolen i Arhus 
 

 1988/1989 

Diplom-incenieur, 
Diplom-ingenieur Univ. 

— Universitaten (Architektur/ 
Hochbau) 

— Technischen Hcchschuien 
(Archrtektur/Hochba) 

— Technischen Universitaten 
(Architektur/Hochbau) 

— Universitaten- 
Qesamthochschulen 

(Archriektur/Hochbau} 
— Hochschulen fQr bildende 

Konste 
— Hochschulen for Konste 
— Fachhochschulen 
(Architektur/ Hochbau) (1) 
— Universitaten 

Gesamthochschulen 
 

 1988/1989 

Diplom-ingenieur, 
Diplom-ingenieur FH 
 

(Archriektur/Hochbau) bei 
entsprechenden Fachhoch-
schulstudiengSngen 
 

  

Deutschland 

 ___________ 
(1) Diese Diplome sindje nach 
Dauer der durch sie 
abgeschlossenen Ausbiidung 
gemaS Artikel 43 Absatz 1 
anzuerkennen. 
 

  

Ελλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα—
µηχανικού 

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

— Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
τµήµα αρχιτεκτόνων—
µηχανικών της 
Πολυτεχνικής σχολής 

 

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

1988/1989 
 

Espana Titulo oficial de 
arquitecto 

Rectores de las universidades 
numeradas a continuacion: 

— Universidad politecnica de 
Cataluna, escuelas 
tecnicas superiores de 
arquitectura de Barcelona 
α del Valles; 

— Universidad politecnica de 
Madrid, escuela tecnica 
superior de arquitectura de 
Madrid; 

— Universiaad politecnica de 
Las Palmas, escuela 
tecnica superior de 
arquitectura de Las 
Palmas; 

— Universidad politecnica de 

 1988/1989 
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Valencia, escuela tecnica -
jperior de arquitectura de 
Valencia; 

— Universidad de Sevilla, 
escuela tecnica superior de 
arquitectura de Sevilla; 

— Universidad de Valladolid, 
escuela tecnica superior de 
arquitectura de Valladolid; 

— Universidad de Santiago 
de Compostela, escuela 
tecnica superior de 
arquitectura de La 
Corurta; 

— Universidad del Pals 
Vasco, escuela tecnica 
superior de arquitectura de 
San Sebastian; 

— Universidad de Navarra, 
escuela tecnica superior de 
arquitectura de Pamplona. 

 
France 1. Diplome d'architecte 

DPLG, y compris 
dans le cadre de la 
formation profes-
sionnelle continue et 
de la promotion 
sedate. 

2. Dipldme d'architecte 
ESA 

3. Dipiame d'architecte 
ENSAIS 

 

1. Le ministre charge de 
l'archttecture 

2. Ecole speciale 
d'architecture de Paris 

3. Ecole Rationale superieure 
des arts et industries de 
Strasbourg, section 
architecture 

 

 1988/1989 
 

 1988/1989 
 

Ireland 1. Degree of Bachelor of 
Architecture 
(B.Arch.NUI) 

2. Degree standard 
diploma in archi-
tecture (Dip. Arch)- 

3. Certificate of associ-
ateship (ARIAI) 

4. Certificate of member-
ship (MRIAI). 

 

1. National University of 
Ireland to architecture 
graduates of University 
College Dublin 

2. College of Technology, 
Bolton Street Dublin 

3. Royal Institute of 
Architects σ Ireland 

4. Royal Institute.of Archi-
tects of Ireland 

 

  

Italia Laurea in architettura — Universita di Camerino 
— Universita di Catania—

Sede di Siracusa 
— Universita di Chieti 
— Universita di Ferrara 
— Universita di Firenze 
— Universita di Genova 
— Universita di Napoli 

Federico II 
— Universita di Napoli II 
— Universita di Palermo 
— Universita di Parma 
— Universita di Reggio 

Calabria 
— Universita di Roma 'La 

Sapienza' 
— UniverstiO di Roma II 
— Universita di Trieste · 

Diploma di abilitazi-one 
iresercizo Indi-pendente 
ella profes-sione che 
viene lasciato dal 
ministero della ubblica 
istru-zione dopo che 
candi-date ha sostenuto 
con sito positivo 
l’esame di tato davanrj 
aduna commissione 
compe-tente 

1988/1989 
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— Pofitecnico di Bari 
— Politecnico di Milano 
— Politecnico di Torino 
— isiituto universKario di 

architettura di Venezia 
— Universita dell'Aquilla 
 

Laurea in ingegneria edile 
—architettura 
 

— Universita di Pavia 
— Unrvsrsita di Roma 'La 

Sapienza' 
 

 1998/1999 

Nederland 1. Het getuigschrift van 
net met goed gevolg 
afgelegde doctoraal 
examen van de 
studierichting 
bouwkunde, 
afstudeerrichting 
architectuur 

 
2. Het getuigschrift van 

het met goed gevolg 
afgelegde doctoraal 
examen van de 
studierichting bouw-
kunde, differentiatie 
architectuur en 
urbanistiek 

 
3. Het getuigschrift hoger 

beroepsonder-wijs, op 
grand van het met 
goed gevolg afgelegde 
examen verbonden 
aan de opleiding 
vande tweede fase 
voor beroepen op het 
terrain van de 
architectuur, afgege-
ven door de betrok-
ken examen-
commissies van 
respectievelijfc 

 
— de Amsterdamse 

Hogeschool voorde 
Kunsten te 
Amsterdam 

 
— de Hogeschool 

Rotterdam 
enomstreken te 
Rotterdam 

 
— de Hogeschool 

Katholieke 
Leergangen te Tilburg 

 
— de Hogeschool voor de 

Kunsten teArnhem 
 
— de Rijkshogeschool 

Groningen te 

1. Technische Universiteit te 
Delft 

2. Technische Universiteit te 
Eindhoven 

 

Verkiaring van de 
Sticnting Jureau 
Architectenregister die 
bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan 
de normen van artikel 
42 

1933/1989 
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Groningen 
 
— de Hogeschool 

Maastrichl te 
Maastricht 

 
Osierreich 1. Diplom.-lngenieur, 

Dipl.-ing. 
2. Diiplom. Ingenieur, 

Dipl.-ing. 
3. Diolcm Inaenieur, 

Dipl.-ing. 
4. Magister der 

Architektur, Magister 
architectura, Mag. 
Arch. 5. Magister der 
Architektur, Magister 
architecturae, Mag. 
Arch. 

6. Magister der 
Architektur, Magister 
architecturae, Mag. 
Arch. 

 

1. Technische Universal, Graz 
(Erzherzog-Johann- 

UniversitSt Graz) 
2. Technische UniversitSt 

Wien  
3. Universal Innsbruck 

(Leopold- Franzens-
UniversitSt Innsbruck)  

4. Hochschulefur Angewandte 
KunstinWien 

5. Akademie der Bildenden 
KonsteinWien  

6. Hochschulef 
Orkonstlerische undind 
ustn'elle Gestaltung in 
Linz 

 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de 
Licenciatura em 
Arquiteciura 

— Faculdade de arquitectura 
da Universidade ticnica de 
Lisboa 

— Faculdade de arqurlec-tura 
da Universidade do Porto 

— Escola Superior Artisiica 
do Porto 

 

 1988/1989 
 

Sverige Arkitektexamen Chalmers Tekniska Hog-skola 
AB Kungliga Tekni-ska 
Hfigskolan unds Universitet 
 

 1998/1999 

United 
Kingdom 

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

1.—Universities 
—Colleges of Art 
—Schools of Art 

2. Universities 
3. Architectural Association 
4. Royal College of Art 
5. Royal Institute of British 

Architects 
 

Certificate of archi-
tectural education, 
issued by the Archi-
tects Registration Board 
 
The diploma and degree 
courses in architecture 
of the universities, 
schools and colleges of 
art should have met the 
requisite threshold 
standards as laid down 
in Article 42 of this 
Directive and in Crite-
ria for validation 
published by the 
Validation Panel of the 
Royal Institute of 
British Architects and 
the Architects Regi-
stration Boart 
 
EU nationals who 
possess the Royal 
Institute of British 
Architects Part 1 and 
Part II certificates, 

1988/1989 
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which are recognized 
by ARB as the 
competent authority, are 
eligible. Also EU 
nationals who do not 
possess the ARB-
recognised Part 1 and 
Part II certificates will 
be eligible for the 
Certificate of Archi-
tectural Education if 
they can satisfy the 
Board that their 
standard and lengt of 
education has met the 
requisite threshold 
standard of Article 42 
of this Directive and of 
the Criteria for 
validation 
 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 7(1Α)(α)) 

 
Οι σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου στην αρχιτεκτονική πρέπει να εξασφαλίζουν την 
απόκτηση: 
 
(α) ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δηµιουργιών που να ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και 
τεχνικές απαιτήσεις· 
 
(β) προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των συναφών 
τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπίνων επιστηµών· 
 
(γ) γνώσης των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα της 
αρχιτεκτονικής σύλληψης· 
 
(δ) προσήκουσας γνώσης της πολεοδοµίας, του πολεοδοµικού σχεδιασµού και των τεχνικών που 
εφαρµόζονται στη διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού· 
 
(ε) της ικανότητας κατανόησης των σχέσεων, αφενός, ανάµεσα στους ανθρώπους και τα αρχιτεκτονικά 
δηµιουργήµατα, και αφετέρου, ανάµεσα στα αρχιτεκτονικά δηµιουργήµατα και το περιβάλλον τους, όπως 
και την ικανότητα κατανόησης της ανάγκης αρµονικού συνδυασµού των αρχιτεκτονικών δηµιουργηµάτων 
µε τους χώρους, ανάλογα µε τις ανάγκες και την ανθρώπινη κλίµακα· 
 
(στ) της ικανότητας κατανόησης του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα και του ρόλου του στην κοινωνία, 
ειδικότερα, µέσω της επεξεργασίας σχεδίων στα οποία λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικοί παράγοντες· 
 
(ζ) της γνώσης των µεθόδων τεκµηρίωσης και προπαρασκευής της οικοδοµικής µελέτης· 
 
(η) της γνώσης των προβληµάτων στατικού σχεδιασµού, οικοδοµικής και έργων πολιτικού µηχανικού, τα 
οποία συνδέονται µε το σχεδιασµό των κτιρίων· 
 
(θ) προσήκουσας γνώσης των προβληµάτων που έχουν σχέση µε τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των 
τεχνολογιών, όπως επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των κατασκευαστών, ώστε να τις εφοδιάζει µε 
όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης και κλιµατικής προστασίας· 
 
(ι) τεχνικής ικανότητας, χάρη στην οποία ο αρχιτέκτονας θα µπορεί να επινοεί κατασκευές που να 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτών που τις χρησιµοποιούν, σεβόµενος τους οικονοµικούς περιορισµούς και 
τους οικοδοµικούς κανονισµούς· 
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(ια) προσήκουσας γνώσης των βιοµηχανιών, οργανώσεων, κανονισµών και διαδικασιών, που έχουν σχέση 
µε την υλοποίηση των κτιριακών µελετών, και την ένταξη των σχεδίων στο γενικό σχεδιασµό. 
 

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 7(1Β)(α)) 

 
Τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1Β) του 
άρθρου 7 είναι: 
 
(α) στη Γερµανία  
 
– τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών («Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)») 
 
– τα πτυχία που χορηγούν οι Technische Hochschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα 
τεχνικά πανεπιστήµια, τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), τα πανεπιστήµια, τµήµα 
αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau),. όπως, επίσης, και ο Gesamthochschulen, τµήµα 
αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), εφόσον τα ιδρύµατα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε 
Gesamthochschulen, (Dipl.- Ing. και άλλες ονοµασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα 
διπλώµατα αυτά), 

 
– τα διπλώµατα που χορηγούν οι Fachhochschulen τµήµα αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau) και 
εφόσον τα ιδρύµατα αυτά έχουν ενοποιηθεί σε Fesamthochschulen, οι Gesamthochschuien, τµήµα 
αρχιτεκτονικής (Architektur/Hochbau), που συνοδεύονται, όταν η διάρκεια των σπουδών είναι 
κατώτερη των 4 ετών, αλλά διαρκεί το λιγότερο 3 έτη, από πιστοποιητικό που βεβαιώνει µια περίοδο 
επαγγελµατικής εµπειρίας τεσσάρων ετών στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, το οποίο 
έχει χορηγηθεί από τον επαγγελµατικό σύλλογο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο (Ingenieur grad.) και άλλες ονοµασίες που είναι δυνατόν να δοθούν αργότερα στα διπλώµατα 
αυτά, 

 
– τα πιστοποιητικά (Prufungszeugnisse) που έχουν χορηγήσει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1973, οι 

Ingenieurschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής, και οι Werkkunstschulen, τµήµα αρχιτεκτονικής που 
συνοδεύονται από βεβαίωση των αρµοδίων αρχών, η οποία πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος έχει 
επιτύχει σε εξετάσεις βάσει των τίτλων, σύµφωνα µε το άρθρο 13· 

 
(β) στο Βέλγιο 
 
– τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Ανώτατες Σχολές Αρχιτεκτονικής ή τα ανώτατα Ινστιτούτα 
Αρχιτεκτονικής (architects - architect), 

 
– τα πτυχία που χορηγεί η επαρχιακή Ανώτατη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Hasselt (architect), 
 
– τα πτυχία που χορηγούν οι Βασιλικές Ακαδηµίες Καλών Τεχνών (architecte-architect), 
 
– τα πτυχία που χορηγούν οι σχολές Saint-Luc (architecte-architect), 
 
– τα πανεπιστηµιακά πτυχία πολιτικού µηχανικού που συνοδεύονται από πιστοποιητικό πρακτικής 
εξάσκησης, που χορηγεί η Ένωση Αρχιτεκτόνων, και τα οποία δίνουν δικαίωµα στον επαγγελµατικό 
τίτλο του αρχιτέκτονα (architecte-architect), 

 
– τα πτυχία αρχιτέκτονα που χορηγεί η Κεντρική ή Κρατική Επιτροπή Εξετάσεων Αρχιτεκτονικής 

(architecte-architect), 
 
– τα πτυχία πολιτικού µηχανικού αρχιτέκτονα και µηχανικού-αρχιτέκτονα που χορηγούν οι σχολές 
εφηρµοσµένων επιστηµών των πανεπιστηµίων και η Faculte Polytechnique της Mons (Ingenieur-
archttecte, ingenieur-architect)· 
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(γ) στη ∆ανία 
 
– τα πτυχία που χορηγούν οι Εθνικές Σχολές Αρχιτεκτονικής της Κοπεγχάγης και του Arhus (arkitekt), 
 
–  το ειδικό πιστοποιητικό που· χορηγεί η Επιτροπή Αρχιτεκτόνων, σύµφωνα µε το Νόµο αριθ. 202 της 

28ης Μαΐου 1975 (registered arkitekt), 
 
– τα πτυχία που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Πολιτικών Μηχανικών (bygningskonstruktor) που 
συνοδεύονται από βεβαίωση των αρµόδιων αρχών, που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος έχει επιτύχει 
σε εξετάσεις, βάσει τίτλων σύµφωνα µε το άρθρο 13· 

 
(δ) στη Γαλλία 
 
– τα πτυχία «architecte diploma par le gouvernement», που χορηγήθηκαν µέχρι το 1959 από το υπουργείο 
εθνικής παιδείας, και µετά την ηµεροµηνία αυτή από το υπουργείο πολιτιστικών υποθέσεων (architect 
DPLG), 

 
– τα πτυχία που χορηγεί η «ecole d΄ architecture» (architects DESA.), 
 
– τα πτυχία που χορηγεί από το 1955 και µετά η Ecole national superieure des Arts et Industries de 

Strasbourg (Εθνική Ανώτατη Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων του Στρασβούργου) (ex Ecole 
nationale d΄ingenieurs de Strasbourg) (πρώην Εθνική Σχολή Μηχανικών του Στρασβούργου) τµήµα 
αρχιτεκτονικής (architecte ENSAIS)· 

 
(ε) στην Ελλάδα ' 
 
– τα πτυχία αρχιτέκτονα-µηχανικού που χορηγεί το Εθνικό Μετσόβειον Πολυτεχνείον των Αθηνών, 
συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την 
άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, 

 
– τα πτυχία αρχιτέκτονα-µηχανικού που χορηγεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την 
άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, 

 
– τα πτυχία πολιτικού µηχανικού που χορηγεί το Εθνικόν. Μετσόβειον Πολυτεχνείον των Αθηνών, 
συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την 
άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, 

 
– τα πτυχία πολιτικού µηχανικού που χορηγεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
συνοδευόµενα από βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την 
άσκηση δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, 

 
– τα πτυχία πολιτικού µηχανικού που χορηγεί το Πανεπιστήµιο Θράκης, συνοδευόµενα από βεβαίωση 
που χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων 
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, 

 
– τα πτυχία πολιτικού µηχανικού που χορηγεί το Πανεπιστήµιο Πατρών συνοδευόµενα από βεβαίωση που 
χορηγεί το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον 
τοµέα της Αρχιτεκτονικής· 

 
(στ) στην Ιρλανδία 
 
– ο τίτλος του «Bachelor or Architecture» που χορηγείται από το «National University of Ireland» (B. 

Arch (NUI:)) στους κατόχους πτυχίων αρχιτεκτονικής του «University College» του ∆ουβλίνου, 
 
– το πτυχίο αρχιτεκτονικής πανεπιστηµιακού επιπέδου που χορηγεί το «College of Technology», Bolton 

Street, Dublin (Dipl. Arch.), η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα τακτικού µέλους του «Royal 
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Institute of Architects of Ireland» (RΙAΙ)· 
 
– η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα µέλους του «Royal Institute of Architects of Ireland» -(RIAI)· 
 
(ζ) στην Ιταλία 
 
– τα πτυχία «laurea in. architettura» που χορηγούν τα Πανεπιστήµια, Πολυτεχνικά Ινστιτούτα και 
Ανώτατα Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και του Reggio-Calabria, τα οποία συνοδεύονται 
από πτυχίο που δίνει το δικαίωµα της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα. Το 
πτυχίο αυτό χορηγείται από το υπουργείο δηµόσιας εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί µε 
επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής τον κρατικό διαγωνισµό που δίνει το δικαίωµα ελεύθερης άσκησης 
του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα (dott. Architetto), 

 
– τα πτυχία «laures in ingegneria» στον τοµέα των κατασκευών που χορηγούν τα Πανεπιστήµια και τα 
Πολυτεχνικά Ινστιτούτα, και τα οποία συνοδεύονται από πτυχίο που δίνει το δικαίωµα της ελεύθερης 
άσκησης του επαγγέλµατος στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Το πτυχίο αυτό χορηγείται από το 
υπουργείο δηµόσιας εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος υποστεί µε επιτυχία ενώπιον ειδικής επιτροπής 
τον κρατικό διαγωνισµό που δίνει το δικαίωµα ελεύθερης άσκησης του επαγγέλµατος (dott. Ing. 
Architetto ή doit. Ing. in ingengeria cicile)· 

 
(η) στις Κάτω Χώρες 
 
– η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία στον διαγωνισµό για το πτυχίο αρχιτεκτονικής, το οποίο 
χορηγείται απ’ τα τµήµατα αρχιτεκτονικής των Ανώτατων Τεχνικών Σχολών του Delft ή του 
Eindhover (bouwkundig ingenieur), 

 
– τα πτυχία των Ακαδηµιών Αρχιτεκτονικής που είναι αναγνωρισµένες από το κράτος (architect),  
 
– τα πτυχία που χορηγήθηκαν έως το 1971 από τα παλαιά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στην 
αρχιτεκτονική (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect ΗΒΟ), 

 
– τα πτυχία που χορηγήθηκαν µέχρι το 1970 από τα παλαιά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης στην 
αρχιτεκτονική (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO), 

 
– η βεβαίωση που πιστοποιεί την επιτυχία σε διαγωνισµό που οργανώνει το συµβούλιο αρχιτεκτόνων του 

«Bond van Nederlandse Architecten» (Σύλλογος αρχιτεκτόνων των Κάτω Χωρών, ΒΝΑ) (architect), 
 
– το πτυχίο του Stichting Institut voor Architectuur (Ιδρυµα «Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής») (IVA), που 
χορηγείται µετά από σειρά µαθηµάτων που οργανώνει το Ίδρυµα αυτό διάρκειας τεσσάρων 
τουλάχιστον χρόνων (architect), και που συνοδεύεται από βεβαίωση των αρµόδιων αρχών η οποία 
πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος επέτυχε σε εξετάσεις βάσει τίτλων, σύµφωνα µε το άρθρο 13, 

 
– η βεβαίωση των αρµόδιων αρχών .που πιστοποιεί ότι πριν απ’ την έναρξη της ισχύος της παρούσας 
οδηγίας ο ενδιαφερόµενος επέτυχε στο διαγωνισµό «Kandidaat in de bouwkunde», που οργανώνει η 
Ανώτατη Τεχνική Σχολή του Delft ή του Eindhoven, και ότι, για µια περίοδο τουλάχιστον πέντε 
χρόνων, αµέσως πριν την ηµεροµηνία αυτή, έχει ασκήσει αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, η φύση και 
η σηµασία των οποίων εγγυώνται, σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα στις Κάτω Χώρες κριτήρια, επαρκή 
ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών (architect), 

 
– η βεβαίωση των αρµόδιων αρχών που χορηγείται µόνο στα άτοµα που έχουν ηλικία σαράντα ετών, πριν 
απ’ την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας,, και που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόµενος 
έχει ασκήσει για µια περίοδο, το λιγότερο πέντε χρόνων αµέσως πριν από την ηµεροµηνία αυτή, 
αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, των οποίων η φύση και η σηµασία εγγυώνται, σύµφωνα µε τα 
αναγνωρισµένα στις Κάτω Χώρες, κριτήρια, επαρκή ικανότητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
αυτών (architects). Οι βεβαιώσεις που αναφέρονται στο έβδοµο και όγδοο εδάφιο θα πάψουν να 
ισχύουν από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των νοµικών και κανονιστικών διατάξεων σχετικά µε το 
δικαίωµα άσκησης αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων και την, άσκηση τους υπό τον επαγγελµατικό 
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τίτλο του αρχιτέκτονα, εφόσον οι βεβαιώσεις αυτές δεν παρέχουν, δυνάµει των παραπάνω διατάξεων, 
δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών υπό τον παραπάνω επαγγελµατικό τίτλο· 

 
(θ) στο Ηνωµένο Βασίλειο 
 
– οι τίτλοι που χορηγούνται µετά από επιτυχείς εξετάσεις: 
 
– στο Royal Institute Architects. 
 
στις Σχολές Αρχιτεκτονικής των: 
 
Πανεπιστηµίων 
 
Ανωτάτων Πολυτεχνικών Κολλεγίων 
 
Κολλεγίων 
 
Ακαδηµιών (ιδιωτικά κολλέγια) 
 
Κολλέγια τεχνολογίας και καλών τεχνών, 
 
– τα οποία ήταν αναγνωρισµένα µέχρι το 1985 από το Architects Registration Council του Ηνωµένου 
Βασιλείου, προκειµένου για την εγγραφή στο Μητρώο του επαγγέλµατος (Architect), 

 
– πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είχε το κεκτηµένο δικαίωµα να διατηρήσει τον 
επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύµφωνα µε το µέρος 6 παράγραφο 1 σηµεία (α) και (β), ή 
σύµφωνα µε το µέρος 6 παράγραφο 1 σηµείο (δ) της Architects Registration Act του 1931 (Architect), 
πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει το κεκτηµένο δικαίωµα να διατηρήσει τον 
επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα σύµφωνα µε το µέρος 2 της Architects Registration Act του 1938 
(Architect)· 

 
(ι) στην Ισπανία 
 
– ο επίσηµος τίτλος του αρχιτέκτονα (tituio oficial de arquitecio) που χορηγούν το Υπουργείο Παιδείας 
και Επιστηµών ή τα πανεπιστήµια, 

 
(κ) στην Πορτογαλία 
 
– το πτυχίο «diploma do curso especial de arquitectura» που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της 
Λισαβώνας και του Porto, 

 
– το πτυχίο αρχιτέκτονα (diploma de arquitecto) που χορηγούν οι Σχολές Καλών Τεχνών της Λισαβώνας 
και του Porto, 

 
– το πτυχίο «diploma do curso de arquitectura» που χορηγούν οι Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της 
Λισαβώνας και του Porto, 

 
– το πτυχίο «diploma de licenciatura em arquitectura» που χορηγεί η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Λισαβώνας, 

 
– το πτυχίο «carta de curso de licenctetura em arquitectura» που χορηγούν το Τεχνικό Πανεπιστήµιο της 
Λισαβώνας και το Πανεπιστήµιο του Porto, 

 
– το πτυχίο πολιτικού µηχανικού (Licenciatura em engenharia civil) που χορηγεί το Ανώτατο Τεχνικό 
Ινστιτούτο του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Λισαβώνας, 

 
– το πτυχίο πολιτικού µηχανικού (Licenciatura em engenharia civil ) που χορηγεί η Σχολή Μηχανικών 
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(Engenharia) του Πανεπιστηµίου του Porto, 
 
– το πτυχίο πολιτικού µηχανικού (Licenciatura em engenharia civil) που χορηγεί η Σχολή Επιστηµών και 
Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου της Coimbra, 

 
– το πτυχίο πολιτικού µηχανικού παραγωγής, (Licenciatura em engenharia civil, producao) που χορηγεί το 
Πανεπιστήµιο του Minho· 

 
(λ) Στην Αυστρία 
 
– τα πτυχία των Τεχνικών πανεπιστηµίων Γράτζ και Βιέννης, καθώς και του Πανεπιστηµίου Ίνσµπρουκ, 
σχολές πολιτικών µηχανικών και αρχιτεκτονικής, ειδικότητες Architektur, Bauingenieurwesen 
(Hochbau) και Wirtschaftsingenieurwesen - Bauweserr 

 
– τα διπλώµατα που χορηγούνται από την Ακαδηµία Καλών Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική 

(«Meisterschule fur Architektur»)· 
 
– τα πτυχία που χορηγούνται από το Πανεπιστηµιακό Κολλέγιο Εφαρµοσµένων·Τεχνών της Βιέννης στην 
αρχιτεκτονική («Meisterklasse fur Architektur»)· 

 
– τα αναγνωρισµένα από το κράτος πτυχία µηχανικών που χορηγούνται από τα Ανώτερα Τεχνικά 
Κολλέγια ή τα Τεχνικά Κολλέγια Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και επαγγελµατική άδεια 
«Baumeister», που πιστοποιεί επαγγελµατική πείρα τουλάχιστον 6 ετών στην Αυστρία, η οποία 
χορηγείται κατόπιν εξετάσεων· 

 
– τα πτυχία που χορηγούνται από τα Πανεπιστηµιακά Κολλέγια Βιοµηχανικού Σχεδίου της Linz στην 
αρχιτεκτονική («Meisterklasse fur Architektur»)· 

 
– τα πιστοποιητικά απόκτησης του τίτλου του πολιτικού µηχανικού ή του τεχνικού συµβούλου στον τοµέα 
των κατασκευών («Hochbau», «Bauwesen», «Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen», «Kulturfechnik 
und Wasserwirtschafi») σύµφωνα µε το νόµο Ziviltechnikergesetz (BGBI. Nr. 156/1994)· 

 
(µ) στη Φινλανδία 
 
– τα πτυχία που χορηγούνται από τις Σχολές Αρχιτεκτονικής των Τεχνικών Πανεπιστηµίων και του 
Πανεπιστηµίου του Oulu (arkkitehti - arkitekt)· 

 
– τα πτυχία που χορηγούνται από τα Ινστιτούτα Τεχνολογίας (rakennusarkkitehti - byggnadsarkitekt)· 
 
(ν) Στη Σουηδία 
 
– τα πτυχία που χορηγούνται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Chalmers και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου του Lund 
(arkitekt, πτυχίο αρχιτεκτονικής)· 

 
– η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα µέλους του «Svenska Arkitekters Riksforbund» (SAR) εφόσον 
ο ενδιαφερόµενος έχει εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει η οδηγία αυτή. 

 
4 του 151(Ι) του 2003. 
 
(ξ) στην Τσεχική ∆ηµοκρατία: 
 
- τα διπλώµατα που χορηγούνται από τις σχολές του «Ceske vysoke uceni technicke» (Τσεχικού 
Πολυτεχνείου της Πράγας): 
 
- «Vysoka skola architektury a pozemniho stavitelstvi» (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδοµικής) (µέχρι 
το 1951), 
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- «Fakulta architektury a pozemniho stavitelstvi» (Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδοµικής) (από το 1951 
µέχρι το 1960), 
 
- «Fakulta stavebni» (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 αρχιτεκτονικής και αποκατάσταση ιστορικών µνηµείων, ή αρχιτεκτονική και οικοδοµική, τα 
διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoka skola technicka Dr. Edvarda Benese» (µέχρι το 1951) στον 
τοµέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών, 
 
- τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoka skola stavitelstvi v Brne» (από το 1951 µέχρι το 1956) 
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών, 
 
- τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoke uceni technicke ν Brne» την Fakulta architektury» 
(Σχολή Αρχιτεκτονικής) (από το 1956) στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµίας ή την Fakulta 
stavebni» (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από 1956) στον τοµέα σπουδών κατασκευών, 
 
- τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoka skola banska - Technicka 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 «Technicka 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 vytvarnych umeni v Praze» στο πρόγραµµα καλών 
τεχνών στον τοµέα σπουδών αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, τα διπλώµατα που χορηγούνται από την 
«Vysoka skola umelecko-prumyslova v Praze» στο πρόγραµµα καλών τεχνών στον τοµέα σπουδών 
αρχιτεκτονικής, 
 
- πιστοποιητικό άδειας που χορηγείται από το «Oeska komora architektu» 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 επικράτεια της την ίδια νοµική ισχύ, καθώς και από 
πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τους ασκούν στην επικράτεια 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, valjastatud 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), valjastatud Tallinna Kunstiiilikooli poolt 1989-1995 aastal 
(το οποίο χορηγείται από το Πολυτεχνείο της Ταλίν κατά την περίοδο 1989-1995), valjastatud Eesti NSV 
Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (το οποίο χορηγείται από το Κρατικό Ινστιτούτο Τεχνών της 
Εσθονικής ΣΣ∆ κατά την περίοδο 1951-1988), 
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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 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 επικράτεια 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 Universitates Inzenierceltniecibas fakultates 
Arhitekturas nodala lidz 1958.gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas 
nodala no 1958 gada lidz 1991.gadam, Rigas Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kops 1991. 
gada, un «Arhitekta prakses sertifikats», ko izsniedz Latvijas Arhitektu saviemba («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 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 επικράτεια 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 (inzinierius architektas/architektas), 
 
- τα διπλώµατα αρχιτέκτονα/bachelor αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από τα 
Vilnius inzinerinis statybos institutas έως το 1990, Vilniaus technikos universitetas έως το 1996, Vilnius 
Gedimino technikos universitetas από το 1996 (architektas/architekturos bakalauras/architekturos 
magistras), 
 
- τα διπλώµατα ειδικού ο οποίος έχει ολοκληρώσει σπουδές αρχιτεκτονικής/bachelor 
αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής, τα οποία χορηγούνται από το LTSR Valstybinis dalles institutas 
µέχρι το 1990, (architekturos kursas/architekturos bakalauras/architekturos magistras), 
 
- τα διπλώµατα bachelor αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από το Kauno 
technologijos universitetas since 1997 (architekturos bakalauras/architekturos 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 επικράτεια της την ίδια νοµική ισχύ, καθώς και από πιστοποιητικά που 
αποδεικνύουν ότι οι κάτοχοι τους ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας τις δραστηριότητες στον τοµέα 
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της αρχιτεκτονικής για τρία τουλάχιστον έτη κατά την πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας 
έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού. 
 
(σ) στην Ουγγαρία: 
 
- δίπλωµα «okleveles epiteszmernok» (δίπλωµα αρχιτεκτονικής, master αρχιτεκτονικής) το οποίο 
χορηγείται από πανεπιστήµια, 
 
- δίπλωµα «okleveles epitesz tervezo muvesz» (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, 
Wydziat Architektury)· o επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister nauk 
technicznych, inzynier architekt, inzyniera magistra architektury, magistra inzyniera architektury, magistra 
inzyniera architekta, magister inzynier architekt (από το 1945 µέχρι το 1948, τίτλος: inzynier architekt, 
magister nauk technicznych·από το 1951 µέχρι το 1956, τίτλος: inzynier architekt· από το 1954 µέχρι το 
1957, 2ο στάδιο, τίτλος: inzyniera magistra architektury ·από το 1957 µέχρι το 1959, τίτλος: inzynier 
magister architektury· από το 1959 µέχρι το 1964: magister inzynier architektury· από το 1964 µέχρι το 
1982, τίτλος: magistra inzyniera architekta· από το 1983 µέχρι το 1990, τίτλος: magister inzynier 
architekt), από το 1991, τίτλος: magistra inzyniera architekta), 
 
- του Πολυτεχνείου της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στη Κρακοβία (Politechnika Krakowska, 
Wydziat Architektury)· o επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architect (από το 
1945 µέχρι το 1953 Πανεπιστήµιο Ορυχείων και Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής - 
Akademia Gorniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydziat Architektury), 
 
- του Πολυτεχνείου του Wroclaw, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Wroclaw (Politechnika Wroctawska, 
Wydziat Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister nauk 
technicznych, magister inzynier architektury, magister inzynier architect (από το 1949 µέχρι το 1964, 
τίτλος: inzynier architekt, magister nauk technicznych· από το 1956 µέχρι το 1964, τίτλος: magister 
inzynier architektury· από το 1964, τίτλος: magister inzynier architekt), 
 
- του Πολυτεχνείου της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Gliwice (Politechnika Olajska, Wydziat 
Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister inzynier architekt 
(από το 1945 µέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής και Κατασκευών - Wydzial Inzynieryjno-Budowlany, 
τίτλος: inzyneir architekt· από το 1961 µέχρι το 1969, Σχολή Βιοµηχανικών Κατασκευών και Γενικής 
Μηχανικής - Wydzial Budownictwa Przemystowego I Ogolnego, τίτλος: magister inzynier architekt· από 
το 1969 µέχρι το 1976, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής - Wydzial Budownictwa I 
Architektury, τίτλος: magister inzynier architect και από το 1995, τίτλος: inzynier architect), 
 
- του Πολυτεχνείου του Poznan, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Poznan (Politechnika Poznanska, Wydziat 
Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architektury· inzynier architekt- 
magister inzynier architekt (από το 1945 µέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής, Τµήµα Αρχιτεκτονικής - 
Szkota Inzynierska, Wydziat Architektury τίτλος: inzynier architektury· από το 1978, τίτλος: magister 
inzynier architekt και από το 1999, τίτλος: inzynier architekt), 
 
- του Πολυτεχνείου του Gdansk, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Gdansk (Politechnika Gdanska, Wydziat 
Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt) (από το 1945 µέχρι 
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το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydziat Architektury, από το 1969 µέχρι το 1971 Σχολή Πολιτικών 
Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής -Wydziat Budownictwa i Architektury, από το 1971 µέχρι το 1981 
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας -Instytut Architektury i Urbanistyki, από το 1981 Σχολή 
Αρχιτεκτονικής- Wydziat Architektury), 
 
- του Πολυτεχνείου του Bialystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο Bialystok (Politechnika Bialostocka, 
Wydziat Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inzynier architekt) (από το 
1975 µέχρι το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής - Instytut Architektury), 
 
- του Πολυτεχνείου του Lodz, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής στο Lodz (Politechnika Lodzka, Wydziat Budownictwa, Architektury i Inzynierii 
Orodowiska)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister inzynier architekt 
(από το 1973 µέχρι το 1993 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής- Wydziat Budownictwa i 
Architektury και από το Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής- 
Wydziat Budownictwa, Architektury i Inzynierii Srodowiska· τίτλος: από το 1973 µέχρι το 1978, τίτλος: 
inzynier architekt, από το 1978, τίτλος: magister inzynier architekt), 
 
- του Πολυτεχνείου του Szczecin, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής στο Szczecin 
(Politechnika Szczecinska, Wydziat Budownictwa i Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του 
αρχιτέκτονα: inzynier architekt, magister inzynier architect (από το 1948 µέχρι το 1954, Ανώτατη Σχολή 
Μηχανικής, Τµήµα Αρχιτεκτονικής -Wyzsza Szkota Inzynierska, Wydziat Architektury, τίτλος: inzynier 
architekt, από το 1970, τίτλος: magister inzynier architekt και από το 1998, τίτλος: inzynier 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 inzenir arhitekture / univerzitetna diplomirana inzenirka 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, 
 
- πανεπιστηµιακό δίπλωµα που χορηγείται από πολυτεχνικές σχολές που απονέµουν τον τίτλο του 
«univerzitetni diplomirani inzenir (univ.dipl.inz.) /univerzitetna diplomirana inzenirka» 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 επικράτεια 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» («architektura a pozemne stavitel'stvo») 
που εχορηγείτο από το Σλοβακικό Πολυτεχνείο (Slovenska vysoka skola technicka) της Bratislava το 
1950 - 1952 (τίτλος: Ing.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική» 
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(«architektura») που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδοµικής του Σλοβακικού 
Πολυτεχνείου (Fakulta architektury a pozemneho staviteFstva, Slovenska vysoka skola technicka) της 
Bratislava το 1952 - 1960 (τίτλος: Ing. arch.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική» («pozemne stavitel'stvo») που εχορηγείτο από τη Σχολή 
Αρχιτεκτονικής και Οικοδοµικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury a pozemneho 
stavitefetva, Slovenska vysoka skola technicka) της Bratislava το 1952 - 1960 (τίτλος: Ing.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική» («architektura») που εχορηγείτο από τη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola 
technicka) της Bratislava το 1961 - 1976 (τίτλος: Ing. arch.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική» («pozemne stavby») που εχορηγείτο από τη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) της Bratislava το 1961 - 
1976 (τίτλος: Ing.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική» («architektura») που εχορηγείτο από τη Σχολή 
Αρχιτεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) 
της Bratislava από το 1977 (τίτλος: Ing. arch.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «πολεοδοµία» («urbanizmus») που εχορηγείτο από τη Σχολή 
Αρχιτεκτονικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) 
της Bratislava από το 1977 (τίτλος: Ing. arch.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική» («pozemne stavby») που εχορηγείτο από τη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) 
της Bratislava το 1977- 1997 (τίτλος: Ing.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική και οικοδοµική» («architektura a pozemne stavby») που 
χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebna fakulta, 
Slovenska technicka univerzita) της Bratislava από το 1998 (τίτλος: Ing-), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική - ειδικότητα: αρχιτεκτονική» («pozemne stavby - 
specializacia: architektura») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού 
Πολυτεχνείου (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) της Bratislava το 2000 - 2001 (τίτλος: 
Ing.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική και αρχιτεκτονική» («pozemne stavby a architektura») που 
χορηγείται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebna fakulta — 
Slovenska technicka univerzita) της Bratislava από το 2001 (τίτλος: Ing.), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική» («architektura») που χορηγείται από την Ακαδηµία 
Καλών Τεχνών και Σχεδιασµού (Vysoka skola vytvarnych umeni) της Bratislava από το 1969 (τίτλος: 
Akad. arch, µέχρι το 1990· Mgr. το 1990 - 1992· Mgr. arch, το 1992 - 1996- Mgr. art. από το 1997), 
 
- δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική» («pozemne staviteFstvo») που εχορηγείτο από τη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου (Stavebna fakulta.Technicka univerzita) του Kosice το 1981- 
1991 (τίτλος: Ing.). 
 
Όλα τα διπλώµατα συνοδεύονται από: 
 
- πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό Αρχιτεκτονικό Επιµελητήριο (Slovenska komora 
architektov) της Bratislava χωρίς ειδίκευση τοµέα ή στον τοµέα «οικοδοµική» («pozemne stavby») ή 
«χωροταξία» («uzemne planovanie»), 
 
- πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό Επιµελητήριο Πολιτικών Μηχανικών (Slovenska 
komora stavebnych inzinierov) της Bratislava στον τοµέα της οικοδοµικής («pozemne stavby»)», 
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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 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 επικράτεια 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. 
 

4 του 105(Ι) του 2006 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
(Άρθρο 6Β και 6ΣΤ(3)) 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
(1) Το έντυπο της αίτησης συµπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και υποβάλλεται στο 

Επιµελητήριο είτε µε συστηµένη επιστολή είτε προσωπικώς, συνοδευόµενο από όλα τα 
πιστοποιητικά, τα έγγραφα, τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, µαζί 
µε τα τέλη εγγραφής. 
 

(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκρίνεται από το Επιµελητήριο, το τέλος εγγραφής 
κατακρατείται από το Επιµελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης. 
 

(3) Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίδονται οι αιτήσεις είναι: 
 

 Κερβέρου 8, 
1016 Λευκωσία. 
Ταχ.Κιβ. 21826, 
1513 Λευκωσία, Κύπρος. 
 

 

 
Β. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
 

1. Όνοµα: … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 

2. ∆ιεύθυνση: … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 

3. Αρ. Εγγραφής Γραφείου Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη … … … … … 
…  
 

4. Κλάδος/Κλάδοι Μηχανικής Επιστήµης … … … … … … … … … … … … 
 

5. Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται: 
 

(α) Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισµού (Έντυπο Ο.Ε.1. του Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσηµου Παραλήπτη). 
 

(β) Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισµού. 
 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
 

 ∆ηλώστε για κάθε συνέταιρο του γραφείου µελετών τα κάτωθι: 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded 
signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2012. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Α/Α 
 

Ονοµατεπώνυµο 
(Πρώτο το επίθετο και Κεφαλαία) 

Αρ. Μητρώου 
Επιµελητηρίου 

Κλάδος 

1.    
2.    
3.     
4.    
5.    
 
Σε περίπτωση περισσοτέρων των πέντε συνεταίρων χρησιµοποιείστε ξεχωριστό χαρτί που θα συνάψετε µε 
την αίτηση σας και θα φέρει τη µονογραφή όλων των συνεταίρων. 
 
Λογότυπο και 
Επιγραφή Γραφείου 
Μελετών. 
 

∆ηλώνω/ουµε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σ’αυτό το έντυπο είναι 
ορθές και ότι η αίτηση έχει συµπληρωθεί από εµέ/ας. Αντιλαµβάνοµαι/µαστε ότι 
οιαδήποτε εσκεµµένη ανακρίβεια µε/µας καθιστά υποκείµενο/νους σε ποινή που 
προβλέπεται από το Νόµο. 
 

 
Υπογραφές συνεταίρων: 
 
Όνοµα: … … … … … … … … … … … …  Υπογραφή: … … … … … … … … … … … … 
Όνοµα: … … … … … … … … … … … … Υπογραφή: … … … … … … … … … … … … 
Όνοµα: … … … … … … … … … … … … Υπογραφή: … … … … … … … … … … … … 
Όνοµα: … … … … … … … … … … … … Υπογραφή: … … … … … … … … … … … … 
Όνοµα: … … … … … … … … … … … … Υπογραφή: … … … … … … … … … … … … 

 
 
Ηµεροµηνία: … … … … … … … … … … … … 
 
 
∆. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 
 
Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών Επιµελητηρίου εισηγείται την Έγκριση/Απόρριψη της Αίτησης για 
παραχώρηση αριθµού µητρώου γραφείου µελετών. 
 
Η απόφαση πάρθηκε οµόφωνα/κατά πλειοψηφία. 
 
Πρόεδρος Επιτροπής: … … … … … … … … 
 

Ηµεροµηνία: … … … … … … … … … … … 

Να συµπληρωθεί από το Επιµελητήριο 
 

 

Ηµεροµηνία λήψεως … … … … … … … … … 
 

Αύξων αριθµός καταχωρήσεως… … … … …  
 

Αριθµός Αποδείξεως: … … … … … … … …  
 

 

Εξετάστηκε από το Επιµελητήριο την … … … . 
 

Ηµεροµηνία: … … … … … … … … … … … 
 

Αριθµός Γραφείου Μελετών: … … … … … …  
 

Εγκρίνεται/∆εν εγκρίνεται … … … … … … …  
 

 (α) Γενικός Γραµµατέας Επιµελητηρίου … … … … … … … … … … …  
 

 (β) Πρόεδρος Επιµελητηρίου … … … … … … … … … … … … 
 

 
4 του 105(Ι) του 2006 

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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(Άρθρο 6ΣΤ) 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 

Αριθµός Μητρώου … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 
ΑΠΟ … … … … … … … … … … … ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 
Λευκωσία … … … … … … … … 2006. 
 

… … … … … … … … … … … 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
(Σφραγίδα) 

 
4 του 105(Ι) του 2006 
ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
[Άρθρο 6Γ(2) και 6Η(1)] 

 
ΤΕΛΗ 

 
Α. Τέλος εγγραφής  £ 50,00 

 
Β. Τέλος ετήσιας συνδροµής £100,00 

 
Γ. Τέλος έκδοσης αντίγραφου πιστοποιητικού εγγραφής £ 5,00 

 
∆. Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής £ 5,00». 

 
 
 
 

9 του 101(Ι) του 2012. 
 

ΕΒ∆ΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

(Άρθρα 6Ε και 6ΣΤ) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
(1) Το έντυπο της αίτησης συµπληρώνεται από τον αιτητή ιδιοχείρως και υποβάλλεται στο Επιµελητήριο είτε 
µε συστηµένη επιστολή είτε προσωπικώς συνοδευόµενο από όλα τα πιστοποιητικά, τα έγγραφα, τα σχέδια και 
τα λοιπά στοιχεία, όπως καθορίζονται στο έντυπο, µαζί µε τα τέλη εγγραφής. 
 
(2) Σε περίπτωση που η αίτηση για εγγραφή δεν εγκριθεί από το Επιµελητήριο, το τέλος εγγραφής 
κατακρατείται από το Επιµελητήριο για τα έξοδα εξέτασης της αίτησης. 
 
(3) Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται ή να παραδίδονται οι αιτήσεις είναι: 
 
Κερβέρου 8 
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1016 Λευκωσία 
Ταχ. Κιβ. 21826 
1513 Λευκωσία, Κύπρος 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
 
1. Όνοµα: … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 
2. ∆ιεύθυνση: … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 
3. Αρ. Εγγραφής Εταιρείας Μελετών στον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη: … … … … … … …  
 
4. Κλάδος/Κλάδοι Μηχανικής Επιστήµης: … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 
5. Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται: 
 
(α) Πιστό αντίγραφο της αίτησης εγγραφής συνεταιρισµού ή Εταιρείας. 
(β) Πιστοποιητικό συστάσεως του συνεταιρισµού ή Εταιρείας. 
(γ) Πιστοποιητικό µετόχων της Εταιρείας. 
(δ) Πιστοποιητικό Εγγεγραµµένου γραφείου. 
(ε) Πιστοποιητικό ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
 
 
Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: 
 
∆ηλώστε για κάθε µέλος της Εταιρείας Μελετών τα κάτωθι: 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο 

(Πρώτο το επίθετο και Κεφαλαία) 
Αρ. Μητρώου 
Επιµελητηρίου 

Κλάδος 

10041296 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Σε περίπτωση περισσοτέρων των πέντε µελών χρησιµοποιείστε ξεχωριστό χαρτί που να συνάψετε µε την 
αίτηση σας και θα φέρει τη µονογραφή όλων των συνεταίρων. 
 
 
Λογότυπο  
Επιγραφή Γραφείου  
Μελετών 
 
 

 ∆ηλώνω/νουµε ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται σ’ αυτό το έντυπο είναι 
ορθές και ότι η αίτηση έχει συµπληρωθεί από εµέ/ας. 
Αντιλαµβάνοµαι/µαστε ότι οιαδήποτε εσκεµµένη ανακρίβεια µε/µας καθιστά 
υποκείµενο/νους σε ποινή που προβλέπεται από το Νόµο. 

333687782 
 
Υπογραφές συνεταίρων: 
 
Όνοµα: … … … … … … … … .… ... Υπογραφή: … … … … … … … … .… . 

 
Όνοµα: … … … … … … … … .… … Υπογραφή: … … … … … … … … .… . 

 
Όνοµα: … … … … … … … … .… … Υπογραφή: … … … … … … … … .… . 

 
Όνοµα: … … … … … … … … .… … Υπογραφή: … … … … … … … … .… . 
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Όνοµα: … … … … … … … … .… … Υπογραφή: … … … … … … … … .… . 
 

 
Ηµεροµηνία : … … … … … … … … .… … 
 

912491977 
 
∆. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ 
 
Η Επιτροπή Εγγραφής Μελών Επιµελητηρίου εισηγείται την Έγκριση/Απόρριψη για παραχώρηση αριθµού 
Μητρώου Εταιρειών Μελετών. 
 
Η απόφαση πάρθηκε οµόφωνα/κατά πλειοψηφία. 
 
Πρόεδρος Επιτροπής: … … … … … … … … .…  
 

Ηµεροµηνία: … … … … … … … … … … 

_________________________________________________________________ 
Να συµπληρωθεί από το Επιµελητήριο  
 
Ηµεροµηνία λήψεως  … … … … … … … … .… 
 

Αύξων αριθµός καταχωρήσεως  … … … … … …  

Αριθµός Αποδείξεως: … … … … … … … … … 
 

 

Εξετάστηκε από το Επιµελητήριο την … … … … … Ηµεροµηνία: … … … … … … … … .… 
 

Αριθµός Εταιρειών Μελετών: … … … … … … … Εγκρίνεται/∆εν εγκρίνεται  … … … … … … … … 
 

 
464348435 

(α) Γενικός Γραµµατέα Επιµελητηρίου … … … … … … … … … 
 

(β) Πρόεδρος Επιµελητηρίου … … … … … … … … .… … … … 
 

9 του 101(Ι) του 2012. 
 

ΟΓ∆ΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

(Άρθρο 6ΣΤ) 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
 
Αριθµός Μητρώου … … … … … … … … … … … … … 
 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο/Η … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … 
ΑΠΟ … … . … … … … … ΕΧΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ … … … … ... … 
… … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … 
 
 
Λευκωσία … … … … … … … … … … … … …. (Ηµερ.)  
 
 

… … … … … … … … … … … … … 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
(Σφραγίδα) 

 
9 του 101(Ι) του 2012. 
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ΕΝΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρα 6Ε, 6ΣΤ και 6Η) 

 
ΤΕΛΗ  

 
Α. Τέλος εγγραφής €100,00 
Β. Τέλος ετήσιας συνδροµής €200,00 

131471931 
Γ. Τέλος έκδοσης αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής €10,00 
∆. Τέλος έκδοσης/ανανέωσης πιστοποιητικού εγγραφής €10,00. 

 
 
 
 
 
 

8 του 221(Ι) του 
2002. 

8. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
 

5 του 151(Ι) του 
2003. 

5. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό 
Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
 

 
 


