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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 10ης Ιουνίου 1985
για την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και
άλλων τίτλων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση
µέτρων για τη διευκόλυνση της πραγµατικής άσκησης του δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
(85/384/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 49, 57 και 66,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας:
ότι, κατ' εφαρµογή της συνθήκης, απαγορεύεται από τη λήξη της
µεταβατικής περιόδου να επιφυλάσσεται διαφορετική µεταχείριση λόγω ιθαγένειας, όσον αφορά την εγκατάσταση και την
παροχή υπηρεσιών· ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης µε τους
ηµεδαπούς εφαρµόζεται, κυρίως, κατά την έκδοση άδειας που,
ενδεχοµένως, απαιτείται για την ανάληψη δραστηριοτήτων στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής, όπως και κατά την εγγραφή ή τη
συµµετοχή τους σε επαγγελµατικές οργανώσεις ή συλλόγους·
ότι, κρίνεται ωστόσο ενδεδειγµένο, να προβλεφθούν ορισµένες
διατάξεις, που να διευκολύνουν την πραγµατική άσκηση του
δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
για τις δραστηριότητες στον τοµέα της αρχιτεκτονικής·
ότι, κατ' εφαρµογή της συνθήκης, τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να µην παρέχουν καµµιά ενίσχυση που θα ήταν δυνατόν να
νοθεύσει τους όρους εγκατάστασης·
ότι το άρθρο 57 παράγραφος 1 της συνθήκης προβλέπει την
έκδοση οδηγιών για την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων·
ότι η αρχιτεκτονική δηµιουργία, η ποιότητα των κατασκευών, η
αρµονική τους ένταξη στο περιβάλλον, ο σεβασµός των φυσικών
κα αστικών τοπίων, όπως και της κοινής και ιδιωτικής πολιτιστικής κληρονοµιάς, αποτελούν δηµόσιο συµφέρον· ότι συνεπώς
η αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια
που εγγυώνται ότι οι κάτοχοι αναγνωρισµένων πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων είναι σε θέση να κατανοήσουν και
να ερµηνεύσουν τις ανάγκες των ατόµων, των κοινωνικών
οµάδων και των συλλογικών φορέων σε θέµατα χωροταξίας,
σχεδιασµού, οργάνωσης και πραγµατοποίησης κατασκευών,
διατήρησης και αξιοποίησης της οικιστικής κληρονοµιάς και
προστασίας της ισορροπίας της φύσης·
ότι οι µέθοδοι εκπαίδευσης των επαγγελµατιών, που ασκούν τη
δραστηριότητά τους στον τοµέα της αρχιτεκτονικής είναι
σήµερα πολύ διαφοροποιηµένες· ότι πρέπει, πάντως, να προβλεφθεί η σύγκλιση σε µια κοινή µορφή των διάφορων ειδών
εκπαίδευσης που καταλήγουν στην άσκηση των δραστηριοτήτων
αυτών µε τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα·
(1) ΕΕ αριθ. 239 της 4. 10. 1967, σ. 15.
(2) ΕΕ αριθ. C 72 της 19. 7. 1968, σ. 3.
(3) ΕΕ αριθ. C 24 της 22. 3. 1968, σ. 3.
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ότι σε ορισµένα κράτη µέλη, για την ανάληψη και άσκηση των
δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα ο νόµος απαιτεί κατοχή
πτυχίου αρχιτεκτονικής· ότι σε ορισµένα άλλα κράτη µέλη όπου
δεν υφίσταται η προϋπόθεση αυτή, η χρήση του επαγγελµατικού
τίτλου του αρχιτέκτονα ρυθµίζεται, πάντως, από το νόµο· ότι
τέλος, σε ορισµένα κράτη µέλη, όπου δεν υφίσταται καµµία από
τις δυο αυτές περιπτώσεις, έχουν ήδη αρχίσει να εκπονούνται
νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις, σχετικά µε την
ανάληψη και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών µε τον
επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα· ότι, συνεπώς, οι
προϋποθέσεις που ρυθµίζουν την ανάληψη και την άσκηση των
δραστηριοτήτων αυτών δεν έχουν ακόµη παγιοποιηθεί σε
ορισµένα κράτη µέλη· ότι η αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων προϋποθέτει ότι αυτά τα
πτυχία, πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι επιτρέπουν, µέσα στο
κράτος µέλος, που τα έχει χορηγήσει, την ανάληψη και την
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών· ότι, συνεπώς, η αναγνώριση
ορισµένων βεβαιώσεων, βάσει της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει
να συνεχίσει να ισχύει παρά µόνο στην περίπτωση που οι
κάτοχοί τους έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες, που περιγράφονται µε τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα, σύµφωνα µε
τις νοµικές διατάξεις που πρέπει ακόµη να θεσπισθούν στο
κράτος µέλος που χορήγησε τις βεβαιώσεις αυτές·
ότι η απόκτηση του νόµιµου επαγγελµατικού τίτλου του αρχιτέκτονα σε ορισµένα κράτη µέλη, εκτός απ' την απόκτηση
πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου, εξαρτάται από την
πραγµατοποίηση επαγγελµατικής πρακτικής εξάσκησης· ότι,
δεδοµένου ότι δεν υφίσταται ακόµη σύγκλιση στο πεδίο αυτό
µεταξύ των κρατών µελών, πρέπει, προκειµένου ν' αντιµετωπισθούν ενδεχόµενες δυσκολίες, να αναγνωρισθεί σαν επαρκής
προϋπόθεση, µια κατάλληλη πρακτική εµπειρία ίσης διάρκειας,
που αποκτήθηκε σ' ένα άλλο κράτος µέλος·
ότι η παραποµπή του άρθρου 1 παράγραφος 2 στις «δραστηριότητες στον τοµέα της αρχιτεκτονικής που ασκούνται
συνήθως µε τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα», παραµποµπή η οποία δικαιολογείται από την κατάσταση που υπάρχει
σε ορισµένα κράτη µέλη, έχει αποκλειστικά σαν αντικείµενο να
υποδείξει το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, χωρίς να
αξιώσει να δώσει νοµικό ορισµό στις δραστηριότητες στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής·
ότι στα περισσότερα κράτη µέλη οι δραστηριότητες στον τοµέα
της αρχιτεκτονικής ασκούνται, σύµφωνα µε το νόµο ή κατ' έθιµο,
από πρόσωπα που φέρουν την ονοµασία του αρχιτέκτονα, µόνη ή
συνοδευόµενη από άλλη ονοµασία, χωρίς τα πρόσωπα αυτά να
έχουν, ωστόσο, µονοπωλικό δικαίωµα άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών, εκτός εάν υφίστανται αντίθετες νοµικές διατάξεις·
ότι ο (SIC! οι) παραπάνω δραστηριότητες, ή ορισµένες από
αυτές, είναι δυνατάν να ασκηθούν και από άλλους επαγγελµατίες
ιδίως µηχανικούς, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση στον
τοµέα της κατασκευής ή της οικοδοµικής τέχνης·
ότι η αµοιβαία αναγνώριση των τίτλων θα διευκολύνει την
ανάληψη και την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων·
ότι σε ορισµένα κράτη µέλη ορισµένες νοµικές διατάξεις επιτρέπουν, εξαιρετικά και κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων
εκπαίδευσης που συνήθως απαιτούνται για την απόκτηση του
νόµιµου επαγγελµατικού τίτλου του αρχιτέκτονα, τη χορήγηση
του τίτλου αυτού σε ορισµένους εµπειροτέχνες, που εξάλλου
είναι πολύ λίγοι, και των οποίων το έργο αποδεικνύει εξαιρετικό
ταλέντο στον τοµέα της αρχιτεκτονικής· ότι πρέπει να ρυθµισθεί
στην παρούσα οδηγία η περίπτωση αυτών των αρχιτεκτόνων,
λαµβανοµένου, επιπλέον, υπόψη ότι συχνά έχουν αποκτήσει
διεθνή φήµη·
ότι η αναγνώριση των περισσοτέρων από τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που υφίστανται, που αναφέρονται
στα άρθρα 10, 11 και 12, αποβλέπει στο να επιτρέψει στους κατό-
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χους των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων αυτών να
εγκαθίστανται ή να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη µέλη
και ότι αυτό θα ισχύσει αµέσως· ότι η απότοµη εισαγωγή της
διάταξης αυτής στο Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου,
µπορεί, λόγω της περιορισµένης εδαφικής του έκτασης, να
προκαλέσει στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να αποδιοργανώσει την άσκηση του επαγγέλµατος· ότι, συνεπώς, φαίνεται
δικαιολογηµένο να παραχωρηθεί σ' αυτό το κράτος µέλος
συµπληρωµατική προθεσµία προσαρµογής·
ότι, όσον αφορά την κατοχή του τίτλου εκπαίδευσης, επειδή µια
οδηγία για την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων δεν περιλαµβάνει αναγκαστικά και την
ουσιαστική ισοτιµία της εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρονται
αυτά τα πτυχία, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι, πρέπει να επιτρέπεται η χρήση τους µόνο στη γλώσσα του κράτους µέλους
καταγωγής ή προέλευσης·
ότι, προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας από τις διοικήσεις των κρατών µελών, τα κράτη µέλη
µπορούν να απαιτούν από τους δικαιούχους, που πληρούν τις
προϋποθέσεις εκπαίδευσης, που απαιτούνται από την οδηγία,
την υποβολή, µαζί µε τον τίτλο εκπαίδευσής τους, πιστοποιητικού των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους καταγωγής ή
προέλευσης που να βεβαιώνει ότι οι τίτλοι αυτοί είναι, πράγµατι,
οι αναφερόµενοι στην παρούσα οδηγία·
ότι οι διατάξεις των κρατών µελών σε θέµατα ήθους και εντιµότητας µπορούν να εφαρµοστούν σαν προδιαγραφές για το
δικαίωµα άσκησης δραστηριότητας, εφόσον πρόκειται για
εγκατάσταση· ότι, στην περίπτωση αυτή, πρέπει, εξάλλου, να
διακρίνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόµενοι
δεν έχουν, ως τώρα ακόµη, ασκήσει δραστηριότητες στον τοµέα
της αρχιτεκτονικής, από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν
ήδη εξασκήσει ανάλογες δραστηριότητες σε άλλο κράτος µέλος·
ότι, στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών, η απαίτηση εγγραφής
ή συµµετοχής σε επαγγελµατικές οργανώσεις ή συλλόγους, που
συνδέεται µε το σταθερό και µόνιµο χαρακτήρα της ασκούµενης
δραστηριότητας στο κράτος µέλος υποδοχής, θα αποτελούσε
αναντίρρητα εµπόδιο γι' αυτόν που παρέχει υπηρεσίες, εξαιτίας
του προσωρινού χαρακτήρα της δραστηριότητάς του· ότι πρέπει,
εποµένως, να αποκλεισθεί· ότι χρειάζεται, πάντως, στην
περίπτωση αυτή να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της επαγγελµατικής
πειθαρχίας για την οποία είναι αρµόδιες αυτές οι επαγγελµατικές
οργανώσεις ή σύλλογοι· ότι πρέπει να προβλεφθεί σχετικά, και
µε την επιφύλαξη του άρθρου 62 της συνθήκης, η δυνατότητα να
επιβάλλεται στο δικαιούχο η υποχρέωση να γνωστοποιεί την
παροχή υπηρεσιών στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
υποδοχής·
ότι, όσον αφορά τις µισθωτές δραστηριότητες στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (1) δεν περιέχει,
για τα επαγγέλµατα τα οποία καλύπτει, ειδικές διατάξεις αναφερόµενες σε θέµατα ήθους και εντιµότητας, επαγγελµατικής
πειθαρχίας και χρήσης τίτλου· ότι, ανάλογα µε το κράτος µέλος,
οι σχετικές ρυθµίσεις εφαρµόζονται ή µπορούν να εφαρµόζονται
στους µισθωτούς, όπως και στους µη µισθωτούς· ότι οι δραστηριότητες στον τοµέα της αρχιτεκτονικής προϋποθέτουν σε
πολλά κράτη µέλη την κατοχή πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου
τίτλου· ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται τόσο από µη
µισθωτούς, όσο και από µισθωτούς, ή ακόµη εναλλάξ και µε την
ιδιότητα του µισθωτού και του µη µισθωτού από τα ίδια πρόσωπα
κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας· ότι,
για να διευκολυνθεί πλήρως η ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελµατιών αυτών στην Κοινότητα, κρίνεται, συνεπώς, αναγκαίο
(1) ΕΕ αριθ. L 257 της 19. 10. 1968, σ. 2.
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να επεκταθεί η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και στους
µισθωτούς που ασκούν το επάγγελµά τους στον τοµέα της αρχιτεκτονικής·
ότι η παρούσα οδηγία δηµιουργεί αµοιβαία αναγνώριση των
πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που επιτρέπουν την
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, χωρίς να συνεπάγεται
το συντονισµό των διατάξεων των κρατών µελών, σχετικά µε
την εκπαίδευση· ότι, επιπλέον, ο αριθµός των επαγγεµατιών
τους οποίους αφορά η οδηγία αυτή είναι άνισος από κράτος
µέλος σε κράτος µέλος· ότι µε αυτές τις προϋποθέσεις η
Επιτροπή πρέπει να επιβλέψει, κατά τα πρώτα χρόνια, την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας µε ιδιαίτερη προσοχή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
1.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται για δραστηριότητες στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής.
2.
Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως δραστηριότητες
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής νοούνται οι δραστηριότητες που
ασκούνται, συνήθως, µε τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΤΥΧΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
Άρθρο 2
Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τα πτυχία, πιστοποιητικά και
άλλους τίτλους που αποκτώνται µετά από εκπαίδευση, η οποία
πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 και χορηγούνται στους
υπηκόους κρατών µελών από τα άλλα κράτη µέλη προσδίδοντάς
τους, στην επικράτειά τους, όσον αφορά το δικαίωµα άσκησης
των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, και την
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών µε τον επαγγελµατικό τίτλο
του αρχιτέκτονα, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 1, την
ίδια ισχύ µε τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους που
χορηγεί το κράτος αυτό.
Άρθρο 3
Η εκπαίδευση, που καταλήγει στην απόκτηση των πτυχίων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, που αναφέρονται στο άρθρο
2, εξασφαλίζεται µε σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου οι
οποίες έχουν σαν κύριο αντικείµενο την αρχιτεκτονική. Οι
σπουδές αυτές πρέπει να διατηρούν ισορροπία ανάµεσα στις
θεωρητικές και πρακτικές πλευρές της εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική και να εξασφαλίζουν την απόκτηση:
1. ικανότητας σύλληψης αρχιτεκτονικών δηµιουργιών που να
ικανοποιούν συγχρόνως αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις·
2. προσήκουσας γνώσης της ιστορίας και των θεωριών της αρχιτεκτονικής όπως και των συναφών τεχνών, τεχνολογιών και
ανθρωπίνων επιστηµών·
3. γνώσης των καλών τεχνών ως παραγόντων που είναι δυνατόν
να επηρεάσουν την ποιότητα της αρχιτεκτονικής σύλληψης·
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4. προσήκουσας γνώσης της πολεοδοµίας, του πολεοδοµικού
σχεδιασµού και των τεχνικών που εφαρµόζονται στη διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού·
5. της ικανότητας κατανότησης 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·
6. 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·
7. της γνώσης των µεθόδων τεκµηρίωσης και προπαρασκευής
της οικοδοµικής µελέτης·
8. της γνώσης των προβληµάτων στατικού σχεδιασµού, οικοδοµικής και έργων πολιτικού µηχανικού, τα οποία συνδέονται
µε το σχεδιασµό των κτιρίων·
9. προσήκουσας γνώσης των προβληµάτων που έχουν σχέση µε
τις φυσικές ιδιότητες των κτιρίων, των τεχνολογιών, όπως
επίσης και της γνώσης της λειτουργίας των κατασκευών,
ώστε να τις εφοδιάζει µε όλα τα στοιχεία εσωτερικής άνεσης
και κλιµατικής προστασίας·
10. 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·
11. 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.
Άρθρο 4
1.
Η εκπαίδευση που αναφέρεται στο άρθρο 2 πρέπει να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο
άρθρο 3 και στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον 4 έτη σπουδών µε πλήρη απασχόληση σε πανεπιστήµιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα, ή τουλάχιστον 6 έτη
σπουδών σε πανεπιστήµιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα,
εκ των οποίων τουλάχιστον 3 έτη µε πλήρη απασχόληση·
β) η εκπαίδευση πρέπει να επισφραγίζεται µε την επιτυχία σε
διαγωνισµό πανεπιστηµιακού επιπέδου.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, αναγνωρίζεται, επίσης,
ότι ικανοποιεί τα κριτήρια του άρθρου 2 και η τριετής εκπαίδευση που παρέχεται στις «Fachhochschulen» της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, η οποία υφίσταται κατά το χρόνο
της κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του άρθρου 3 και επιτρέπει την πρόσβαση στην
άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 σ'
αυτό το κράτος µέλος µε τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα, εφόσον η εκπαίδευση συµπληρώνεται από περίοδο
πρακτικής εξάσκησης στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της
Γερµανίας διαρκείας 4 ετών, η οποία βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό που εκδίδει ο επαγγελµατικός σύλλογος, στα µητρώα του
οποίου είναι εγγεγραµµένος ο αρχιτέκτονας ο οποίος επιθυµεί
να αναγνωρισθεί το δίπλωµά του κατά τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας. Ο επαγγελµατικός σύλλογος πρέπει προηγουµένως να
διαπιστώσει εάν οι εργασίες που επιτέλεσε ο ενδιαφερόµενος
αρχιτέκτονας στον τοµέα της αρχιτεκτονικής αποτελούν
πρακτικές εφαρµογές αποδεικτικές του συνόλου των γνώσεων,
που αναφέρονται στο άρθρο 3. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται
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µε την αυτή διαδικασία µε την εφαρµοζόµενη για την εγγραφή
στα µητρώα του επαγγελµατικού συλλόγου.
Με βάση την αποκτώµενη πείρα, και λαµβάνοντας υπόψη των
(SIC! την) εξέλιξη των σπουδών στον τοµέα της αρχιτεκτονικής,
η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο, 8 έτη µετά τη λήξη της
προθεσµίας, που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 εδάφιο
1, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρέκκλισης αυτής και
τις κατάλληλες προτάσεις για τις οποίες το Συµβούλιο αποφασίζει, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στη συνθήκη,
µέσα σε προθεσµία έξι µηνών.
2.
Στα πλαίσια των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθµιση ή την αναβάθµιση των προγραµµάτων πανεπιστηµιακών
σπουδών µε µερική απασχόληση, αναγνωρίζεται, επίσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 2, η εκπαίδευση που πληροί τις απαιτήσεις
του άρθρου 3 και επισφραγίζεται µε την επιτυχία σε διαγωνισµό
αρχιτεκτονικής, όπου συµµετέχουν άτοµα που εργάζονται τουλάχιστον 7 χρόνια στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, υπό τον έλεγχο
αρχιτέκτονα ή γραφείου αρχιτεκτόνων. Ο διαγωνισµός πρέπει να
είναι πανεπιστηµιακού επιπέδου και ισοδύναµος µε το διαγωνισµό τερµατισµού των σπουδών, που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο β).
Άρθρο 5
1.
Οι υπήκοοι ενός 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 τις δραστηριότητες του άρθρου 1, µε τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα.
2.
Η ιδιότητα του αρχιτέκτονα των ενδιαφεροµένων, που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, βεβαιώνεται από πιστοποιητικό
που χορηγεί το κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης των
δικαιούχων.
▼M3
▼M4
Άρθρο 6
Τα κράτη µέλη εξετάζουν τα διπλώµατα, τα πιστοποιητικά και
τους άλλους τίτλους στον τοµέα που καλύπτεται από την
παρούσα οδηγία που ο ενδιαφερόµενος απέκτησε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα εν λόγω διπλώµατα, τα
πιστοποιητικά ή οι άλλοι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί σε άλλο
κράτος µέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελµατική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόµενος σε άλλο κράτος
µέλος. Το κράτος µέλος πρέπει να εκδώσει την απόφασή του
εντός τριών µηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του
ενδιαφεροµένου.
Άρθρο 6α
Οι αποφάσεις των κρατών µελών σχετικά µε τις αιτήσεις αναγνώρισης διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τοµέα
που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία πρέπει να είναι δεόντως
αιτιολογηµένες όταν η αίτηση απορρίπτεται.
Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωµα προσφυγής σε δικαστήριο βάσει του εσωτερικού δικαίου. Ο αιτών έχει δικαίωµα
προσφυγής και σε περίπτωση παράλειψης έκδοσης απόφασης
εντός της καθορισθείσας προθεσµίας.
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Άρθρο 7
1.
Κάθε κράτος µέλος γνωστοποιεί, το ταχύτερο δυνατόν,
ταυτόχρονα στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή, τον πίνακα
των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων εκπαίδευσης που
χορηγούνται στην επικράτειά του και πληρούν τα κριτήρια των
άρθρων 3 και 4, καθώς, επίσης, και τον πίνακα των ιδρυµάτων ή
αρχών που τα χορηγούν.
Η πρώτη γνωστοποίηση γίνεται στους 12 µήνες που ακολουθούν
την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας.
Κάθε κράτος µέλος γνωστοποιεί µε τον ίδιο τρόπο τις αλλαγές
που γίνονται, όσον αφορά τα πτυχία, πιστοποιητικά και άλλους
τίτλους εκπαίδευσης που χορηγούνται στην επικράτειά του και,
κυρίως, όσα δεν ανταποκρίνονται πλέον στις απαιτήσεις των
άρθρων 3 και 4.
2.
Οι πίνακες και οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις τους δηµοσιεύονται από την Επιτροπή για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά τη
λήξη προθεσµίας τριών µηνών από την γνωστοποίησή τους.
Πάντως, η δηµοσίευση πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου
αναβάλλεται, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8.
Ενηµερωµένοι οριστικοί πίνακες δηµοσιεύονται περιοδικά από
την Επιτροπή.
Άρθρο 8
Εάν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή αµφισβητεί εάν ένα πτυχίο,
πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος ανταποκρίνεται στα κριτήρια του
άρθρου 3 και 4, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
προσφεύγει ενώπιον της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την
εκπαίδευση στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, πριν από τη λήξη
προθεσµίας τριών µηνών από την κοινοποίηση, η οποία γίνεται
κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1. Η Συµβουλευτική Επιτροπή
διατυπώνει τη γνώµη της σε διάστηµα τριών µηνών.
Μέσα σε τρεις µήνες από τη διατύπωση αυτής της γνώµης ή από
την πάροδο της προθεσµίας που προβλέπεται για την διτύπωσή
της, το σχετικό πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος δηµοσιεύεται, εκτός εάν συντρέχει µια από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
— εάν το Κράτος µέλος, που το χορηγεί, τροποποιεί τη γνωστοποίηση που έκανε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7
παράγραφος 1,
ή
— εάν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή εφαρµόσουν τα άρθρα
169 ή 170 της συνθήκης, προκειµένου να προσφύγουν στο
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 9
1.
Κάθε φορά που ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή αµφισβητούν εάν ένα πτυχίο, πιστοποιητικό ή άλλος τίτλος που
περιέχεται στους πίνακες που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4, έχουν το δικαίωµα
να προσφύγουν στη Συµβουλευτική Επιτροπή. Η Συµβουλευτική
Επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της σε διάστηµα τριών µηνών.
2.
Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαγράφει ένα
πτυχίο από έναν από τους πίνακες, που δηµοσιέυονται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είτε µε
συµφωνία του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, είτε µετά από
απόφαση του ∆ικαστηρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΤΥΧΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και
τους άλλους τίτλους, που περιέχονται στο άρθρο 11, και που
χορηγούνται από τα άλλα κράτη µέλη στους υπηκόους των
κρατών µελών, οι οποίοι έχουν ήδη αυτά τα προσόντα κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, ή έχουν
αρχίσει σπουδές που οδηγούν σ' αυτά τα πτυχία, πιστοποιητικά
ή άλλους τίτλους, το αργότερο κατά το τρίτο ακαδηµαϊκό έτος,
µετά την κοινοποίηση αυτή, ακόµα και αν τα προσόντα αυτά δεν
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις των πτυχίων, που
αναφέρονται στο κεφάλαιο II, και τους προσδίδει, τηρώντας το
άρθρο 23, όσον αφορά την πρόσβαση και την άσκηση των
δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, την ίδια ισχύ,
στην επικράτειά του, µε τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και τους
άλλους τίτλους που το ίδιο χορηγεί στον τοµέα της αρχιτεκτονικής.
Άρθρο 11
Τα πτυχία, τα πιστοποιητικά και οι άλλοι τίτλοι που αναφέρονται
στο άρθρο 10 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
Gesamthochschulen, 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 (Prüfungszeugnisse) 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
(architecte — architect),
— τα πτυχία που χορηγεί η επαρχιακή Ανώτατη Σχολή
Αρχιτεκτονικής του Hasselt (architect),
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— 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
Faculté Polytechnique της Mons (Ingénieur-architecte, ingénieur-architect)·
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 (registeret 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 diplômé 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 «école d'architecture» (architecte
DESA.),
— τα πτυχία που χορηγεί από το 1955 και µετά η Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (Εθνική
Ανώτατη Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων του Στρασβούργου) (ex Ecole nationale d'ingénieurs 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, συνοεδεύοµενα 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
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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 of 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 Institute of Architects of Ireland» (ARIAI),
— η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα µέλους του
«Royal Institute of Architects of Ireland» (MRIAI)·
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 Ισντιτούτα, 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 dott. Ing. in ingegneria 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 HBO)
— 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 (Ίδρυµα
«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,
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— 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 από 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 άσκησή τους υπό τον επαγγελµατικό 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 τίτγλοι (SIC! τίτλοι) που χορηγούνται µετά από επιτυχείς εξετάσεις:
— στο Roal Institute Architects
— στις Σχολές Αρχιτεκτονικής των:
—
—
—
—
—

Πανεπιστηµίων
Ανωτάτων Πολυτεχνικών Κολλεγίων
Κολλεγίων
Ακαδηµιών (ιδιωτικά κολλέγια)
Κολλέγια τεχνολογίας και καλών τεχνών,

τα οποία ήταν, ή είναι, αναγνωρισµένα κατά το χρόνο της
έκδοσης της παρούσας οδηγίας 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 είχε το
κεκτηµένο δικαίωµα να διατηρήσει τον επαγγελµατικό
τίτλο του αρχιτέκτονα σύµφωνα µε το µέρος 2 της Architects Registration Act του 1938 (Architect),
▼M1

ι) στην Ισπανία
— ο επίσηµος τίτλος του αρχιτέκτονα (título oficial de arquitecto) 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,
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— 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 licenciatura em arquitectura» που
χορηγούν το Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Λισαβώνας και
το Πανεπιστήµιο του Porto.
▼M2

▼A1

— 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) ►C2 που χορηγεί η Σχολή Μηχανικών (Engenharia)
του Πανεπιστηµίου του Porto ◄,
— το πτυχίο πολιτικού µηχανικού (Licenciatura em engenharia
civil) που χορηγεί η Σχολή Επιστηµών και Τεχνολογίας
που Πανεπιστηµίου της Coimbra,
— το πτυχίο πολιτικού µηχανικού παραγωγής, (Licenciatura
em engenharia civil, produçao) 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 — Bauwesen·
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από την Ακαδηµία Καλών
Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική («Meisterschule
für Architektur»)·
— τα πτυχία που χορηγούνται από το Πανεπιστηµιακό
Κολλέγιο Εφαρµοσµένων Τεχνών της Βιέννης στην αρχιτεκτονική («Meisterklasse für Architektur»)·
— τα αναγωρισµένα 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 für Architektur»)·
— τα πιστοποιητικά απόκτησης του τίτλου του πολιτικού
µηχανικού ή του τεχνικού συµβούλου στον τοµέα των
κατασκευών («Hochbau», «Bauwesen», «Wirtschaftsingenieurwesen
—
Bauwesen»,
«Kulturtechnik
und
Wasserwirtschaft») σύµφωνα µε το νόµο Ziviltechnikergesetz
(BGBl. Nr. 156/1994)·

▼C1

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)·

▼A1

►C1 ν ◄) στη Σουηδία
— τα πτυχία που χορηγούνται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής
του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, του Ινστιτούτου
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Τεχνολογίας του Chalmers και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου του Lund (arkitekt, πτυχίο
αρχιτεκτονικής)·
— η βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητα µέλους του
«Svenska Arkitekters Riksförbund» (SAR) εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει εκπαιδευτεί σε ένα κράτος στο οποίο ισχύει
η οδηγία αυτή·
▼A2

ξ) στην Τσεχική ∆ηµοκρατία
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από τις σχολές του «České
vysoké učení technické» (Τσεχικού Πολυτεχνείου της
Πράγας):
— «Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství»
(Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδοµικής) (µέχρι το
1951),
— «Fakulta architektury a pozemního stavitelství» (Σχολή
Αρχιτεκτονικής και Οικοδοµικής) (από το 1951 µέχρι
το 1960),
— «Fakulta stavební» (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από
το 1960) στους εξής τοµείς: Οικοδοµική και κατασκευές, Οικοδοµική, Κατασκευές και αρχιτεκτονική,
Αρχιτεκτονική (συµπεριλαµβανοµένης της πολεοδοµίας και της χωροταξίας), Πολιτική µηχανική και
κατασκευές για βιοµηχανική και γεωργική παραγωγή,
ή στο πρόγραµµα Σπουδών πολιτικού µηχανικού στον
τοµέα της µελέτης των οικοδοµικών κατασκευών και
της αρχιτεκτονικής,
— «Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (από το
1976) στους εξής τοµείς σπουδών: αρχιτεκτονική,
πολεοδοµία και χωροταξία, ή στο πρόγραµµα
σπουδών: αρχιτεκτονική και πολεοδοµία στους εξής
τοµείς σπουδών: αρχιτεκτονική, θεωρία αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, πολεοδοµία χωροταξίας, ιστορία
αρχιτεκτονικής
και
αποκατάσταση
ιστορικών
µνηµείων, ή αρχιτεκτονική και οικοδοµική,
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoká škola
technická Dr. Edvarda Beneše» (µέχρι το 1951) στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών,
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoká škola
stavitelství v Brně» (από το 1951 µέχρι το 1956) στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής και κατασκευών,
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoké učení
technické v Brně» την «Fakulta architektury» (Σχολή
Αρχιτεκτονικής) (από το 1956) στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµίας ή την «Fakulta stavební»
(Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από 1956) στον τοµέα
σπουδών κατασκευών,
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoká škola
báňská - Technická univerzita Ostrava», (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών) (από το 1997) στον τοµέα σπουδών
δοµών και αρχιτεκτονικής ή στον τοµέα σπουδών
πολιτικού µηχανικού,
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Technická
univerzita v Liberci», «Fakulta architektury» (Σχολή Αρχιτεκτονικής) (από το 1994) στο πρόγραµµα σπουδών
αρχιτεκτονικής και πολεοδοµίας στον τοµέα σπουδών
αρχιτεκτονικής,
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Akademie
výtvarných umění v Praze» στο πρόγραµµα καλών
τεχνών στον τοµέα σπουδών αρχιτεκτονικού σχεδιασµού,
— τα διπλώµατα που χορηγούνται από την «Vysoká škola
umělecko-průmyslová v Praze» στο πρόγραµµα καλών
τεχνών στον τοµέα σπουδών αρχιτεκτονικής,
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— πιστοποιητικό άδειας που χορηγείται από το «Česká
komora architektů» χωρίς ειδίκευση τοµέα ή στον τοµέα
των οικοδοµικών κατασκευών·
ο) στην Εσθονία
diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (δίπλωµα σπουδών
αρχιτεκτονικής, το οποίο χορηγείται από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής της Εσθονικής Ακαδηµίας Τεχνών από το 1996),
väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989-1995 aastal (το
οποίο χορηγείται από το Πολυτεχνείο της Ταλίν κατά την
περίοδο 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (το οποίο χορηγείται από το Κρατικό
Ινστιτούτο Τεχνών της Εσθονικής ΣΣ∆ κατά την περίοδο
1951-1988)·
π) στην Κύπρο
Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο
Κύπρου (ETEK)·
ρ) στη Λετονία
«arhitekta diploms» ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes
Inženierceltniecības
fakultātes
Arhitektūras
nodaļa
līdz
1958.gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes
Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas
Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada,
un «Arhitekta prakses sertifikāts», ko izsniedz Latvijas Arhitektu
savienība
(«διπλώµατα αρχιτέκτονα» που χορηγούνται από το Τµήµα
Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του
Λετονικού Κρατικού Πανεπιστηµίου µέχρι το 1958, από το
Τµήµα Αρχιτεκτονικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
του Πολυτεχνείου της Ρίγας 1958 - 1991, από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Τεχνικού Πανεπιστηµίου της Ρίγας από το
1991, και το πιστοποιητικό εγγραφής στον Αρχιτεκτονικό
Σύλλογο της Λετονίας)·
σ) στη Λιθουανία
— τα διπλώµατα µηχανικού αρχιτέκτονα/αρχιτέκτονα που
χορηγούνται από τα Kauno politechnikos institutas µέχρι το
1969 (inžinierius architektas/architektas),
— τα διπλώµατα αρχιτέκτονα/bachelor αρχιτεκτονικής/master
αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από τα Vilnius inžinerinis
statybos institutas έως το 1990, Vilniaus technikos universitetas έως το 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas
από το 1996 (architektas/architektûros bakalauras/architektûros
magistras),
— τα διπλώµατα ειδικού ο οποίος έχει ολοκληρώσει
σπουδές αρχιτεκτονικής/bachelor αρχιτεκτονικής/master
αρχιτεκτονικής, τα οποία χορηγούνται από το LTSR
Valstybinis dailës institutas µέχρι το 1990, (architektûros
kursas/architektûros bakalauras/architektûros magistras),
— τα διπλώµατα bachelor αρχιτεκτονικής/master αρχιτεκτονικής που χορηγούνται από το Kauno technologijos
universitetas since 1997 architektûros bakalauras/architektûros
magistras),
συνοδευόµενα από το Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από
την Επιτροπή Βεβαίωσης και µε το οποίο απονέµεται το
δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής (Πιστοποιηµένος Αρχιτέκτονας — Atestuotas
architektas)·
τ) στην Ουγγαρία
— δίπλωµα «okleveles építészmérnök» (δίπλωµα αρχιτεκτονικής, master αρχιτεκτονικής) το οποίο χορηγείται από
πανεπιστήµια,
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— δίπλωµα «okleveles építész tervező művész» (δίπλωµα master
αρχιτεκτονικής και πολιτικού µηχανικού) που χορηγείται
από πανεπιστήµια·
υ) στη Μάλτα
Perit: Lawrja ta' Perit που χορηγείται από το Universita'ta'
Malta, και το οποίο παρέχει το δικαίωµα εγγραφής ως Perit·
φ) στην Πολωνία
τα διπλώµατα που χορηγούνται από τις σχολές αρχιτεκτονικής:
— του Πολυτεχνείου της Βαρσοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής
στη Βαρσοβία (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier
architekt, magister nauk technicznych, inżynier architekt,
inżyniera magistra architektury, magistra inżyniera architektury, magistra inżyniera architekta, magister inżynier architekt
(από το 1945 µέχρι το 1948, τίτλος: inżynier architekt, magister nauk technicznych· από το 1951 µέχρι το 1956, τίτλος:
inżynier architekt· από το 1954 µέχρι το 1957, 2ο στάδιο,
τίτλος: inżyniera magistra architektury· από το 1957 µέχρι
το 1959, τίτλος: inżyniera magistra architektury· από το 1959
µέχρι το 1964: magistra inżyniera architektury· από το 1964
µέχρι το 1982, τίτλος: magistra inżyniera architekta· από το
1983 µέχρι το 1990, τίτλος: magister inżynier architekt, από
το 1991, τίτλος: magistra inżyniera architekta),
— του Πολυτεχνείου της Κρακοβίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής
στη Κρακοβία (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister
inżynier architekt
(από το 1945 µέχρι το 1953 Πανεπιστήµιο Ορυχείων και
Μεταλλουργίας, Πολυτεχνική Σχολή Αρχιτεκτονικής Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury),
— του Πολυτεχνείου του Wrocław, Σχολή Αρχιτεκτονικής
στο Wrocław (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier
architekt, magister nauk technicznych, magister inżynier architektury, magister inżynier architekt
(από το 1949 µέχρι το 1964, τίτλος: inżynier architekt, magister nauk technicznych· από το 1956 µέχρι το 1964, τίτλος:
magister inżynier architektury· από το 1964, τίτλος: magister
inżynier architekt),
— του Πολυτεχνείου της Σιλεσίας, Σχολή Αρχιτεκτονικής
στο Gliwice (Politechnika Śląska, Wydział Architektury)· ο
επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier architekt;
magister inżynier architekt
(από το 1945 µέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής και Κατασκευών - Wydział Inżynieryjno-Budowlany, τίτλος: inżynier
architekt· από το 1961 µέχρι το 1969, Σχολή Βιοµηχανικών
Κατασκευών και Γενικής Μηχανικής - Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego, τίτλος: magister inżynier
architekt· από το 1969 µέχρι το 1976, Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i
Architektury, τίτλος: magister inżynier architekt· από το
1977, Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury,
τίτλος: magister inżynier architekt και από το 1995, τίτλος:
inżynier architekt),
— του Πολυτεχνείου του Poznan, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο
Poznań (Politechnika Poznańska, Wydział Architektury)· ο
επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier architektury· inżynier architekt· magister inżynier architekt
(από το 1945 µέχρι το 1955, Σχολή Μηχανικής, Τµήµα
Αρχιτεκτονικής - Szkoła Inżynierska, Wydział Architekturyτίτλος: inżynier architektury· από το 1978, τίτλος: magister
inżynier architekt και από το 1999, τίτλος: inżynier architekt),
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— του Πολυτεχνείου του Gdańsk, Σχολή Αρχιτεκτονικής στο
Gdańsk (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister inżynier
architekt
(από το 1945 µέχρι το 1969 Σχολή Αρχιτεκτονικής Wydział Architektury, από το 1969 µέχρι το 1971 Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής - Wydział
Budownictwa i Architektury, από το 1971 µέχρι το 1981
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµίας - Instytut
Architektury i Urbanistyki, από το 1981 Σχολή Αρχιτεκτονικής - Wydział Architektury),
— του Πολυτεχνείου του Białystok, Σχολή Αρχιτεκτονικής
στο Białystok (Politechnika Białostocka, Wydział Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: magister
inżynier architekt
(από το 1975 µέχρι το 1989 Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής Instytut Architektury),
— του Πολυτεχνείου του Łódź, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
στο Łódź (Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)· ο επαγγελµατικός τίτλος
του αρχιτέκτονα: inżynier architekt, magister inżynier architekt
(από το 1973 µέχρι το 1993 Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
και Αρχιτεκτονικής - Wydział Budownictwa i Architektury
και από το Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτονικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής - Wydział
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska· τίτλος:
από το 1973 µέχρι το 1978, τίτλος: inżynier architekt, από
το 1978, τίτλος: magister inżynier architekt),
— του Πολυτεχνείου του Szczecin, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής στο Szczecin (Politechnika
Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury)· ο επαγγελµατικός τίτλος του αρχιτέκτονα: inżynier architekt,
magister inżynier architekt
(από το 1948 µέχρι το 1954, Ανώτατη Σχολή Μηχανικής,
Τµήµα Αρχιτεκτονικής - Wyższa Szkoła Inżynierska,
Wydział Architektury, τίτλος: inżynier architekt, από το
1970, τίτλος: magister inżynier architekt και από το 1998,
τίτλος: inżynier architekt),
τα διπλώµατα συνοδεύονται από το πιστοποιητικό µέλους το
οποίο εκδίδεται από το οικείο περιφερειακό αρχιτεκτονικό
επιµελητήριο της Πολωνίας, το οποίο απονέµει το δικαίωµα
άσκησης δραστηριοτήτων αρχιτέκτονα στην Πολωνία·
χ) στη Σλοβενία
— «univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna
diplomirana inženirka arhitekture» (πανεπιστηµιακό δίπλωµα
αρχιτεκτονικής), το οποίο χορηγείται από τη σχολή αρχιτεκτονικής, και το οποίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό
της αρµόδιας αρχής στον τοµέα της αρχιτεκτονικής
αναγνωρισµένης από το νόµο, το οποίο απονέµει το
δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής,
— πανεπιστηµιακό δίπλωµα που χορηγείται από πολυτεχνικές σχολές που απονέµουν τον τίτλο του «univerzitetni
diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana
inženirka» και το οποίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό
της αρµόδιας αρχής στον τοµέα της αρχιτεκτονικής
αναγνωρισµένης από το νόµο, το οποίο απονέµει το
δικαίωµα άσκησης δραστηριοτήτων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής·
ψ) στη Σλοβακία
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική και οικοδοµική» («architektúra a pozemné staviteľstvo») που
εχορηγείτο από το Σλοβακικό Πολυτεχνείο (Slovenská
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vysoká škola technická) της Bratislava το 1950 - 1952 (τίτλος:
Ing.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική» («architektúra») που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής
και Οικοδοµικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta
architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola
technická) της Bratislava το 1952 - 1960 (τίτλος: Ing. arch.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική» («pozemné
staviteľstvo») που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής και Οικοδοµικής του Σλοβακικού Πολυτεχνείου
(Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská
vysoká škola technická) της Bratislava το 1952 - 1960 (τίτλος:
Ing.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική» («architektúra») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná
fakulta, Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava το
1961 - 1976 (τίτλος: Ing. arch.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική» («pozemné
stavby») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická)
της Bratislava το 1961 - 1976 (τίτλος: Ing.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική» («architektúra») που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής
του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektúry,
Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το
1977 (τίτλος: Ing. arch.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «πολεοδοµία» («urbanizmus») που εχορηγείτο από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής
του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Fakulta architektúry,
Slovenská vysoká škola technická) της Bratislava από το
1977 (τίτλος: Ing. arch.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική» («pozemné
stavby») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná fakulta,
Slovenská technická univerzita) της Bratislava το 1977- 1997
(τίτλος: Ing.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική και οικοδοµική» («architektúra a pozemné stavby») που χορηγείται από
τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita)
της Bratislava από το 1998 (τίτλος: Ing.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική - ειδικότητα:
αρχιτεκτονική» («pozemné stavby - špecializácia: architektúra») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná
fakulta, Slovenská technická univerzita ) της Bratislava το
2000 - 2001 (τίτλος: Ing.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική και αρχιτεκτονική» («pozemné stavby a architektúra») που χορηγείται από
τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Σλοβακικού Πολυτεχνείου (Stavebná fakulta - Slovenská technická univerzita)
της Bratislava από το 2001 (τίτλος: Ing.),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «αρχιτεκτονική» («architektúra») που χορηγείται από την Ακαδηµία Καλών Τεχνών
και Σχεδιασµού (Vysoká škola výtvarných umení) της Bratislava από το 1969 (τίτλος: Akad. arch. µέχρι το 1990· Mgr. το
1990 - 1992· Mgr. arch. το 1992 - 1996· Mgr. art. από το
1997),
— δίπλωµα στον τοµέα σπουδών «οικοδοµική» («pozemné
staviteľstvo») που εχορηγείτο από τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Πολυτεχνείου (Stavebná fakulta,Technická
univerzita) (Stavebná fakulta,Technická univerzita) του Košice
το 1981- 1991 (τίτλος: Ing.).
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Όλα τα διπλώµατα συνοδεύονται από:
— πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό
Αρχιτεκτονικό Επιµελητήριο (Slovenská komora architektov) της Bratislava χωρίς ειδίκευση τοµέα ή στον τοµέα
«οικοδοµική» («pozemné stavby») ή «χωροταξία» («územné
plánovanie»),
— πιστοποιητικό αδείας που εκδίδεται από το Σλοβακικό
Επιµελητήριο Πολιτικών Μηχανικών (Slovenská komora
stavebných inžinierov) της Bratislava στον τοµέα της οικοδοµικής («pozemné stavby»).
Άρθρο 11α
1.
Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών µελών στους οποίους
τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε
στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993,
κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν
λόγω διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών
προσόντων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν
στην επικράτειά της την ίδια νοµική ισχύ µε τα τσεχικά
προσόντα στον τοµέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο
άρθρο 11, όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων
αυτών, µε την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23. Η
βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το
οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν
λόγω υπήκοοι κρατών µελών ασκούν στην επικράτεια της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, πραγµατικά και νοµίµως τις δραστηριότητες στον τοµέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη
τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
2.
Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών µελών στους οποίους
τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε
στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 20 Αυγούστου 1991,
κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν
λόγω διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών
προσόντων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της
Εσθονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην
επικράτειά της την ίδια νοµική ισχύ µε τα εσθονικά προσόντα
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11,
όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών,
µε την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23. Η βεβαίωση αυτή
πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι
ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι
κρατών µελών ασκούν στην επικράτεια της Εσθονίας,
πραγµατικά και νοµίµως τις δραστηριότητες στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την
πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
3.
Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών µελών στους οποίους
τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε
στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 21 Αυγούστου 1991,
κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν
λόγω διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών
προσόντων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της
Λετονίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην
επικράτειά της την ίδια νοµική ισχύ µε τα λετονικά προσόντα
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11,
όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών,
µε την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23. Η βεβαίωση αυτή
πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι
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ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι
κρατών µελών ασκούν στην επικράτεια της Λετονίας,
πραγµατικά και νοµίµως τις δραστηριότητες στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την
πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
4.
Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών µελών στους οποίους
τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε
στην πρώην Σοβιετική Ένωση πριν από τις 11 Μαρτίου 1990,
κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν
λόγω διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών
προσόντων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της
Λιθουανίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην
επικράτειά της την ίδια νοµική ισχύ µε τα λιθουανικά προσόντα
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11,
όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών,
µε την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23. Η βεβαίωση αυτή
πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι
ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι
κρατών µελών ασκούν στην επικράτεια της Λιθουανίας,
πραγµατικά και νοµίµως τις δραστηριότητες στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την
πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
5.
Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών µελών στους οποίους
τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε
στην πρώην Τσεχοσλοβακία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993,
κάθε κράτος µέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν
λόγω διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών
προσόντων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της
Σλοβακίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην
επικράτειά της την ίδια νοµική ισχύ µε τα σλοβακικά προσόντα
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11,
όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών,
µε την επιφύλαξη της τήρησης του άρθρου 23. Η βεβαίωση αυτή
πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι
ίδιες αρχές στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι
κρατών µελών ασκούν στην επικράτεια της Σλοβακίας,
πραγµατικά και νοµίµως τις δραστηριότητες στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά έτη τουλάχιστον κατά την
πενταετία που προηγείται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.
6.
Στην περίπτωση υπηκόων των κρατών µελών στους οποίους
τα διπλώµατα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι στον τοµέα της
αρχιτεκτονικής χορηγήθηκαν, ή των οποίων η κατάρτιση άρχισε
στη Γιουγκοσλαβία πριν από τις 25 Ιουνίου 1991, κάθε κράτος
µέλος αναγνωρίζει, ως επαρκή απόδειξη, τα εν λόγω διπλώµατα,
πιστοποιητικά και άλλους τίτλους τυπικών προσόντων στον
τοµέα της αρχιτεκτονικής, όταν οι αρχές της Σλοβενίας βεβαιώνουν ότι τα προσόντα αυτά έχουν στην επικράτειά της την ίδια
νοµική ισχύ µε τα σλοβενικά προσόντα στον τοµέα της αρχιτεκτονικής που αναφέρονται στο άρθρο 11, όσον αφορά την
πρόσβαση στις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1
και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, µε την επιφύλαξη
της τήρησης του άρθρου 23. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο εκδίδουν οι ίδιες αρχές στο
οποίο βεβαιώνεται ότι οι εν λόγω υπήκοοι κρατών µελών ασκούν
στην επικράτεια της Σλοβενίας, πραγµατικά και νοµίµως τις
δραστηριότητες στον τοµέα της αρχιτεκτονικής για τρία συναπτά
έτη τουλάχιστον κατά την πενταετία που προηγείται της
ηµεροµηνίας έκδοσης του πιστοποιητικού.

1985L0384 — EL — 01.05.2004 — 004.001 — 21
▼B
Άρθρο 12
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, κάθε κράτος
µέλος αναγνωρίζει, προσδίδοντάς τους, όσον αφορά το δικαίωµα
ανάληψης και την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται
στο πρώτο άρθρο, την ίδια ισχύ µε τα πτυχία, πιστοποιητικά και
άλλους τίτλους αρχιτέκτονα που χορηγεί:
— τις βεβαιώσεις που χορηγούνται στους υπηκόους των κρατών
µελών από τα κράτη µέλη στα οποία, κατά το χρόνο της
κοινοποίησης της παρούσας οδηγίας, ισχύουν κανονιστικές
διατάξεις για το δικαίωµα ανάληψης και την άσκηση των
δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, υπό τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα, και οι οποίες πιστοποιούν
ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελµατικό τίτλο
του αρχιτέκτονα, πριν τεθεί σε ισχύ η οδηγία, και έχει
ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο αυτών των κανονιστικών
διατάξεων µε τις παραπάνω δραστηριότητες, για διάστηµα
τουλάχιστον τριών συνεχών ετών, κατά τα πέντε χρόνια πριν
από τη χορήγηση των βεβαιώσεων,
— τις βεβαιώσεις που χορηγούνται σε υπηκόους κρατών µελών
από κράτη µέλη που εισάγουν κατά το χρόνο της κοινοποίησης και της εφαρµογής της οδηγίας, κανονιστικές
διατάξεις για το δικαίωµα ανάληψης και την άσκηση των
δραστηριοτήτων, που αναφέρει το άρθρο 1, υπό τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα, και οι οποίες βεβαιώνουν ότι ο
δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελµατικό τίτλο του
αρχιτέκτονα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της οδηγίας και
έχει ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο αυτών των κανονιστικών διατάξεων µε τις παραπάνω δραστηριότητες για
διάστηµα, τουλάχιστον, 3 συνεχών ετών, κατά τα 5 χρόνια
πριν από τη χορήγηση των βεβαιώσεων.
Άρθρο 13
Ο διαγωνισµός βάσει τίτλων, που αναφέρεται στο άρθρο 11 στοιχείο α) τέταρτη περίπτωση, στο άρθρο 11 στοιχείο γ) τρίτη
περίπτωση και στο άρθρο 11 στοιχείο η) έκτη περίπτωση, περιλαµβάνει την κρίση µελετών που εκπόνησε και εκτέλεσε ο
υποψήφιος κατά την πρακτική άσκηση των δραστηριοτήτων,
που αναφέρει το άρθρο 1, για περίοδο έξι χρόνων το λιγότερο.
Άρθρο 14
Αναγνωρίζονται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 11, οι βεβαιώσεις των αρµόδιων αρχών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας που πιστοποιούν την αντίστοιχη ισοδυναµία των
τίτλων εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί µετά τις 8 Μαΐου 1945
από τις αρµόδιες αρχές της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας,
µε τους τίτλους του εν λόγω άρθρου.
▼M4
▼B
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Άρθρο 16
1.
Με επιφύλαξη του άρθρου 23, τα κράτη µέλη υποδοχής
φροντίζουν να αναγνωρίζεται στους υπηκόους κρατών µελών, οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο
κεφάλαιο II ή στο κεφάλαιο III, το δικαίωµα να χρησιµοποιούν
το νόµιµο τίτλο σπουδών τους και, ενδεχοµένως, τη σχετική
σύντµηση του κράτους µέλους καταγωγής ή προέλευσής τους
στη γλώσσα του κράτους αυτού. Τα κράτη µέλη υποδοχής
µπορούν να επιβάλουν να συνοδεύεται ο τίτλος αυτός από το
όνοµα και τον τόπο, όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό ίδρυµα, ή
να αναφέρεται η εξεταστική επιτροπή που τον έχει χορηγήσει.
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2.
Εάν ο τίτλος εκπαίδευσης του κράτους µέλους καταγωγής ή
προέλευσης του ενδιαφεροµένου συγχέεται στο κράτος µέλος
υποδοχής µε τίτλο που απαιτεί στο κράτος αυτό συµπληρωµατική
εκπαίδευση την οποία δεν έχει αποκτήσει ο δικαιούχος, το
κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να επιβάλει στο δικαιούχο να
χρησιµοποιεί τον τίτλο εκπαίδευσης του κράτους µέλους
προέλευσης ή καταγωγής µε κατάλληλη διατύπωση την οποία
καθορίζει το κράτος µέλος υποδοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Ειδικές διατάξεις για το δικαίωµα εγκατάστασης
Άρθρο 17
1.
Το κράτος µέλος υποδοχής το οποίο απαιτεί από τους
υπηκόους του αποδείξεις ήθους ή εντιµότητας για την παροχή
του δικαιώµατος άσκησης µιας από τις δραστηριότητες, που
αναφέρονται στο άρθρο 1, δέχεται ως επαρκή απόδειξη, προκειµένου για τους υπηκόους των άλλων κρατών µελών, βεβαίωση
που χορηγείται από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
καταγωγής ή προέλευσης, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις ήθους ή εντιµότητας που απαιτούνται στο κράτος
µέλος αυτό για την ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας.
2.
Όταν το κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης δεν απαιτεί
αποδείξεις ήθους ή εντιµότητας για την παροχή του δικαιώµατος
άσκησης της σχετικής δραστηριότητας, το κράτος µέλος
υποδοχής µπορεί να απαιτήσει από τους υπηκόους του κράτους
µέλους καταγωγής ή προέλευσης, απόσπασµα ποινικού µητρώου
ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιο, ισότιµο έγγραφο το οποίο χορηγείται
από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής ή
προέλευσης.
3.
Εάν το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν
χορηγείται από την χώρα καταγωγής ή προέλευσης, είναι
δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση — ή, για τα
κράτη µέλη όπου παρόµοιος όρκος δεν υφίσταται, από επίσηµη
δήλωση — την οποία κάνει ο ενδιαφερόµενος, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρµόδιας αρχής ή, κατά περίπτωση,
ενώπιον συµβολαιογράφου ή επαγγελµατικού συλλόγου, που
έχει τη σχετική αρµοδιότητα στο κράτος µέλος καταγωγής ή
προέλευσης, ο οποίος θα χορηγήσει βεβαίωση για αυτόν τον
όρκο ή την επίσηµη αυτή δήλωση.
4.
Εάν το κράτος µέλος υποδοχής, γνωρίζει σοβαρά και συγκεκριµένα γεγονότα τα οποία συνέβησαν, έξω από την επικράτειά
του, πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφεροµένου στο κράτος
υποδοχής, ή εάν γνωρίζει ότι η δήλωση της παραγράφου 3
περιέχει λανθασµένες πληροφορίες, οι οποίες είναι δυνατόν να
έχουν συνέπειες στο δικαίωµα ανάληψης της σχετικής δραστηριότητας στο έδαφός του, µπορεί να ενηµερώσει σχετικά το
κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης.
Το κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης εξετάζει την ακρίβεια
των γεγονότων, εφόσον είναι δυνατόν να έχουν σ' αυτό το κράτος
µέλος συνέπειες στο δικαίωµα άσκησης της παραπάνω δραστηριότητας. Οι αρχές του κράτους µέλους καταγωγής ή
προέλευσης αποφασίζουν για την φύση και την έκταση των
ερευνών, που πρέπει να γίνουν, και ανακοινώνουν στο κράτος
µέλος υποδοχής τα συµπεράσµατά τους σχετικά µε τις βεβαιώσεις ή τα έγγραφα που χορήγησαν.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν το απόρρητο των διαβιβαζοµένων
πληροφοριών.
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Άρθρο 18
1.
Όταν στο κράτος µέλος υποδοχής ισχύουν νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο
ήθος ή στην εντιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων και διατάξεων
που προβλέπουν πειθαρχικές κυρώσεις, σε περίπτωση επαγγελµατικού παραπτώµατος ή καταδίκης για ποινικό αδίκηµα, και
σχετικές µε την άσκηση µιας από τις δραστηριότητες του άρθρου
1, το κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης διαβιβάζει στο
κράτος µέλος υποδοχής τις απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά
µε τα µέτρα ή τις κυρώσεις επαγγελµατικού ή διοικητικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί κατά του ενδιαφεροµένου, καθώς και τις
ποινικές κυρώσεις που αφορούν την άσκηση του επαγγέλµατος
στο κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης.
2.
Εάν το κράτος µέλος υποδοχής γνωρίζει σοβαρά και συγκεκριµένα γεγονότα τα οποία συνέβησαν έξω από το έδαφός του,
πριν από την εγκατάσταση του ενδιαφερόµενου στο κράτος
αυτό, και τα οποία είναι δυνατόν να έχουν στην επικράτειά του
συνέπειες στην άσκηση της σχετικής δραστηριότητας, µπορεί
να ενηµερώσει σχετικά το κράτος µέλος καταγωγής ή
προέλευσης.
Το κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης εξετάζει την ακρίβεια
των γεγονότων, εφόσον είναι δυνατόν να έχουν συνέπειες στην
άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας στο κράτος µέλος αυτό.
Οι αρχές του κράτους µέλους αυτού αποφασίζουν για τη φύση
και την έκταση των ερευνών, που πρέπει να γίνουν, και ανακοινώνουν στο κράτος µέλος υποδοχής, τα συµπεράσµατά τους
σχετικά µε τις πληροφορίες που µετέδωσαν, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.
3.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν το απόρρητο των διαβιβαζοµένων πληροφοριών.
Άρθρο 19
Τα έγγραφα που αναφέρονται στα άρθρα 17 και 18 δεν µπορούν
να υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την
ηµεροµηνία της έκδοσής τους.
Άρθρο 20
1.
Η διαδικασία παροχής του δικαιώµατος ανάληψης µιας από
τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1, σύµφωνα µε
τα άρθρα 17 και 18, πρέπει να ολοκληρωθεί το συντοµότερο
δυνατό, το αργότερο δε τρεις µήνες µετά την υποβολή όλων των
δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόµενο, µε την επιφύλαξη των
καθυστερήσεων, που µπορούν να προκύψουν από ενδεχόµενη
προσφυγή µετά τη λήξη της διαδικασίας αυτής.
2.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17
παράγραφος 4 και στο άρθρο 18 παράγραφος 2, η αίτηση για
απανεξέταση αναστέλλει την προθεσµία της παραγράφου 1.
Το κράτος µέλος από το οποίο ζητήθηκαν πληροφορίες
διαβιβάζει την απάντησή του µέσα σε προθεσµία τριών µηνών.
Το κράτος µέλος υποδοχής συνεχίζει τη διαδικασία της
παραγράφου 1, µόλις λάβει την απάντηση αυτή, ή µετά τη λήξη
της προθεσµίας αυτής.
Άρθρο 21
Όταν ένα κράτος µέλος υποδοχής απαιτεί από τους υποκόους του
όρκο ή επίσηµη δήλωση για την ανάληψη ή για την άσκηση µιας
από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1, και στην
περίπτωση που ο τύπος του όρκου αυτού ή της δήλωσης δεν είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από τους υπηκόους των άλλων
κρατών µελών, το κράτος µέλος υποδοχής φροντίζει ώστε να
βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατάλληλος και
ισότιµος τύπος όρκου.
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Β. Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 22
1.
Όταν ένα κράτος µέλος απαιτεί από τους υπηκόους του για
την παροχή του δικαιώµατος άσκησης µιας από τις δραστηριότητες του άρθρου 1 ή για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής, είτε άδεια, είτε εγγραφή ή συµµετοχή σε επαγγελµατική
οργάνωση ή σύλλογο, το κράτος µέλος αυτό απαλλάσει τους
υπηκόους των άλλων κρατών µελών από αυτή την υποχρέωση,
σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών.
Ο δικαιούχος παρέχει υπηρεσίες µε τα ίδια δικαιώµατα και τις
ίδιες υποχρεώσεις, όπως οι υπήκοοι του κράτους µέλους
υποδοχής. Υπόκειται, ιδίως, στις πειθαρχικές διατάξεις επαγγελµατικού ή διοικητικού χαρακτήρα που εφαρµόζεται στο κράτος
µέλος αυτό.
Για το σκοπό αυτό και σε συµπλήρωση της δήλωσης της
παραγράφου 2, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών, τα κράτη
µέλη, προκειµένου να επιτρέψουν την εφαρµογή των πειθαρχικών διατάξεων που ισχύουν στην επικράτειά τους, µπορούν να
προβλέψουν προσωρινή εγγραφή, η οποία γίνεται αυτόµατα ή
µια τυπική (pro forma) συµµετοχή σε µια επαγγελµατική
οργάνωση ή σύλλογο ή µητρώο, µε την προϋπόθεση ότι η
εγγραφή αυτή δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει, µε κανένα τρόπο,
την παροχή υπηρεσιών ούτε συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα για
τον παρέχοντα τις υπηρεσίες.
Όταν τα κράτος µέλος υποδοχής λαµβάνει µέτρα, κατ' εφαρµογή
του δευτέρου εδαφίου, ή έχει γνώσει (SIC! γνώση) γεγονότων
που αντιστρατεύονται τις διατάξεις αυτές, ενηµερώνει, αµέσως,
σχετικά το κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος ο
δικαιούχος.
2.
Το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να επιβάλει στους
δικαιούχους την υποχρέωση υποβολής στις αρµόδιες αρχές
προηγούµενης δήλωσης, σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών
τους σε περίπτωση που η εκτέλεση αυτής της παροχής συνεπάγεται την πραγµατοποίηση µελέτης στην επικράτειά του.
3.
Κατ' εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, το κράτος µέλος
υποδοχής µπορεί να απαιτήσει από τον δικαιούχο ένα ή περισσότερα έγγραφα, που να περιέχουν τις παρακάτω ενδείξεις:
— τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2,
— βεβαίωση που πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος ασκεί νόµιµα τις
σχετικές δραστηριότητες στο κράτος µέλος, όπου είναι εγκατεστηµένος,
— βεβαίωση ότι ο δικαιούχος διαθέτει το ή τα πτυχία, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους, που απαιτούνται για την παροχή
των σχετικών υπηρεσιών, και ανταποκρίνονται στα κριτήρια
του κεφαλαίου II ή III της παρούσας οδηγίας,
— ενδεχοµένως, τη βεβαίωση του άρθρου 23 παράγραφος 2.
4.
Το ή τα έγγραφα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 δεν
µπορούν να υποβληθούν µετά την πάραδο δώδεκα µηνών από
την ηµεροµηνία της έκδοσής τους.
5.
Όταν ένα κράτος µέλος αφαιρεί εν όλω ή εν µέρει,
προσωρινά ή οριστικά, από υπήκοό του ή από υπήκοο άλλου
κράτους µέλους εγκατεστηµένο στην επικράτειά του το δικαίωµα
να ασκεί µια από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο
άρθρο 1, φροντίζει, κατά περίπτωση, ώστε να ανακληθεί
προσωρινά ή οριστικά η βεβαίωση που αναφέρεται στην
παράγραφο 3 δεύτερη περίπτωση.
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Γ. Κοινές διατάξεις του δικαίου εγκατάστασης και ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 23
1.
Όταν σε ένα κράτος µέλος υποδοχής η χρήση του επαγγελµατικού τίτλου του αρχιτέκτονα, που αφορά µια από τις
δραστηριότητες του άρθρου 1, αποτελεί αντικείµενο κανονιστικών διατάξεων, οι υπήκοοι των άλλων κρατών µελών, οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II ή των οποίων
τα πτυχία, πιστοποιητικά και λοιποί τίτλοι, που αναφέρονται στο
άρθρο 11, έχουν αναγνωριστεί, δυνάµει του άρθρου 10, φέρουν
τον επαγγελµατικό τίτλο του αρχιτέκτονα του κράτους µέλους
υποδοχής, και χρησιµοποιούν, ενδεχοµένως, σύντµησή του,
αφού εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις επαγγελµατικής, πρακτικής
εξάσκησης, που απαιτούνται στο κράτος αυτό.
2.
Εάν, σε ένα κράτος µέλος, το δικαίωµα άσκησης των
δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, ή η άσκησή της
υπό τον τίτλο του αρχιτέκτονα, εξαρτώνται, εκτός από την
εκπλήρωση των απαιτήσεων του κεφαλαίων II ή την κατοχή
πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου, που αναφέρονται στο
άρθρο 11, και από την εκτέλεση επαγγελµατικής πρακτικής
εξάσκησης για µια ορισµένη περίοδο, το ενδιαφερόµενο κράτος
µέλος αναγνωρίζει σαν επαρκή απόδειξη µια βεβαίωση του
κράτους µέλους καταγωγής ή προέλευσης, σύµφωνα µε την οποία
πραγµατοποιήθηκε κατάλληλη πρακτική εξάσκηση στο κράτος
µέλος καταγωγής ή προέλευσης για µια αντίστοιχη διάρκεια. Το
πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο αναγνωρίζεται ως επαρκής απόδειξη, κατά την
έννοια της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 24
1.
Όταν το κράτος µέλος υποδοχής απαιτεί από τους υπηκόους
του, για την παροχή του δικαιώµατος άσκησης µιας από τις
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 ή για την άσκησή
της, απόδειξη ότι δεν έχουν κηρυχθεί, προηγουµένως, σε
πτώχευση και ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες, ►M4 σύµφωνα
µε τα άρθρα 17 και 18 σε περίπτωση εγκατάστασης και σύµφωνα
µε το άρθρο 22 σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ◄, δεν περιέχουν ανάλογα στοιχεία, το κράτος αυτό δέχεται από τους
δικαιούχους ένορκη δήλωση — ή, για τα κράτη όπου ανάλογος
όρκος δεν ισχύει επίσηµη δήλωση — του ενδιαφερόµενου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
επαγγελµατικού συλλόγου, που έχει τη σχετική αρµοδιότητα,
στο κράτος µέλος καταγωγής ή προέλευσης, ο οποίος θα χορηγήσει βεβαίωση γι' αυτόν τον όρκο ή την επίσηµη αυτή δήλωση.
Όταν στο κράτος µέλος υποδοχής πρέπει να αποδειχθεί η οικονοµική επιφάνεια, το εν λόγω κράτος µέλος δέχεται τις
βεβαιώσεις που χορηγούν οι τράπεζες των άλλων κρατών µελών
σαν ισοδύναµες µε αυτές που χορηγούνται στην επικράτειά του.
2.
Τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
µπορούν να υποβληθούν µετά την πάροδο τριών µηνών από την
ηµεροµηνία της έκδοσής τους.
Άρθρο 25
1.
Όταν ένα κράτος µέλος υποδοχής απαιτεί από τους
υπηκόους του, για την παροχή του δικαιώµατος άσκησης µιας
από τις δραστηριότητες του άρθρου 1 ή την άσκησή της,
απόδειξη ότι καλύπτονται από ασφάλεια για τις οικονοµικές
συνέπειες της επαγγελµατικής τους ευθύνης, το κράτος αυτό
δέχεται τις βεβαιώσεις που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί των άλλων κρατών µελών σαν ισοδύναµες προς τις
βεβαιώσεις που χορηγούνται στην επικράτειά του. Η βεβαίωση
αυτή πρέπει να διευκρινίζει ότι ο ασφαλιστής συµµορφώνεται
µε τις νοµικές και κανονιστικές προδιαγραφές, που ισχύουν στο
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κράτος µέλος υποδοχής, σχετικά µε τους όρους και την έκταση
της ασφαλιστικής κάλυψης.
2.
Η βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν µπορεί
να υποβληθεί µετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµεροµηνία
της έκδοσής της.
Άρθρο 26
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα να ενηµερωθούν, σχετικά
µε τη νοµοθεσία και, ενδεχοµένως, την δεοντολογία που ισχύει
στο κράτος µέλος υποδοχής.
Για το σκοπό αυτό, το κράτη µέλη µπορούν να συνιστούν υπηρεσίες πληροφοριών από τις οποίες µπορούν οι δικαιούχοι να
λάβουν τις αναγκαίες πληροφορίες. Σε περίπτωση εγκατάστασης,
τα κράτη µέλη υποδοχής µπορούν να υποχρεώνουν τους δικαιούχους να έρχονται σε επαφή µε τις υπηρεσίες αυτές.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να συστήσουν τις υπηρεσίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στα πλαίσια αρµόδιων αρχών
και οργανισµών, που ορίζουν στην (SIC! την) προθεσµία που
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.
3.
Τα κράτη µέλη ενεργούν έτσι ώστε να αποκτούν, ενδεχοµένως, οι δικαιούχοι, προς το συµφέρον τους και προς το
συµφέρον των πελατών τους, τις γλωσσικές εκείνες γνώσεις που
είναι αναγκαίες για την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας στο κράτος µέλος υποδοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
Το κράτος µέλος υποδοχής, µπορεί, σε περίπτωση δικαιολογηµένων αµφιβολιών, να απαιτήσει από τις αρµόδιες αρχές άλλου
κράτους µέλους τη βεβαίωση της γνησιότητας των πτυχίων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, που έχουν εκδοθεί στο τελευταίο αυτό κράτος, και τα οποία αναφέρονται στα κεφάλαια II και
III.
Άρθρο 28
Μέσα στην προθεσµία που προβλέπεται από το άρθρο 31
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές
και τους οργανισµούς που έχουν αρµοδιότητα να χορηγούν ή να
δέχονται τα πτυχία, πιστοποιητικά και λοιπούς τίτλους, καθώς
και τα έγγραφα ή τις πληροφορίες, που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία, και ενηµερώνουν, αµέσως, σχετικά τα άλλα
κράτη µέλη και την Επιτροπή.
Άρθρο 29
Η παρούσα οδηγία ισχύει, επίσης, για τους υπηκόους των κρατών
µελών οι οποίοι, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/
68, ασκούν ή θα ασκήσουν ως µισθωτοί µια από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 30
Τρία χρόνια, το αργότερο, µετά την πάροδο της προθεσµίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, η
Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της παρούσας οδηγίας, µε
βάση την πείρα που αποκτήθηκε, και υποβάλλει στο Συµβούλιο,
εφόσον παραστεί ανάγκη, και αφού λάβει τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, προτάσεις για τροποποιήσεις. Το
Συµβούλιο εξετάζει τις προτάσεις αυτές σε προθεσµία ενός
χρόνου.
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Άρθρο 31
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που είναι αναγκαία για
να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, σε προθεσµία εικοσιτεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησής της και
ενηµερώνουν, αµέσως, την Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη µέλη διαθέτουν, ωστόσο, προθεσµία τριών ετών από
την ηµεροµηνία της εν λόγω κοινοποίησης για να συµµορφωθούν
προς το άρθρο 22.
2.
Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις ουσιώδες
διατάξεις εσωτερικού δικαίου, που θεσπίζουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 32
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

