
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 
Η ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Η ΑΛΛΟΥ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ 

ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 Σε όλους τους κλάδους εκτός Αρχιτεκτονικής: 

1.     Σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(α) του περί Επιστηµονικού Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµου 224/90 – 

«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.........»  

2.      Με βάση το πιο πάνω άρθρο, για κάθε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών 
του ΕΤΕΚ, το Επιµελητήριο αφού εξετάσει συγκεκριµένο αίτηµα, αποφασίζει για 
την  αναγνώριση πτυχίου ή διπλώµατος Πανεπιστηµίου ή άλλου ισοδύναµου 
προσόντος.  

3.      Το Τεχνικό Επιµελητήριο αποφασίζει την αναγνώριση συγκεκριµένου 
διπλώµατος, αφού εξετάσει κατά πόσο το εν λόγω δίπλωµα είναι 
αναγνωρισµένο για σκοπούς άσκησης επαγγέλµατος στη χώρα που εκδίδεται 
και νοουµένου ότι ο αιτητής έχει παρακολουθήσει µε επιτυχία τον απαραίτητο 
κύκλο σπουδών στον κλάδο της Μηχανικής Επιστήµης που αιτείται. 

4.   Πτυχίο ή δίπλωµα πανεπιστηµίου ή άλλο ισοδύναµο προσόν είναι δυνατό να 
αναγνωριστεί για σκοπούς του Νόµου του ΕΤΕΚ εφόσον: 

• έχει αποκτηθεί µετά από φοίτηση σε αναγνωρισµένο στη χώρα λειτουργίας 
του πανεπιστηµιακό ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης µετά από πλήρη 
φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών και στην περίπτωση που 
προηγείται µεταλυκειακή φοίτηση ανώτερου επιπέδου τουλάχιστον δύο 
ετών σε πανεπιστηµιακό επίπεδο. 

• είναι αναγνωρισµένο για σκοπούς άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλµατος 
από τη  χώρα έκδοσης του 

• ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει 
παρακολουθήσει επιτυχώς µαθήµατα βασικής µηχανικής, 

• ο κάτοχος του κατά τη διάρκεια της φοίτησης για απόκτηση του έχει 
παρακολουθήσει και επιτύχει σε τουλάχιστον έξι (6) χρονιαία ή σε δώδεκα 
(12) εξαµηνιαία µαθήµατα του βασικού κύκλου σπουδών του Κλάδου που 
αιτείται εγγραφή. 

Σηµειώνεται ότι, τίτλοι σπουδών του Ηνωµένου Βασιλείου στους κλάδους 
Εκτίµησης και Επιµέτρησης Γης, Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Γεωλογίας, που 
έχουν αποκτηθεί µετά από φοίτηση τριετούς διάρκειας, είναι δυνατόν να 
αναγνωριστούν κατ’ εξαίρεση για τους σκοπούς του Νόµου του ΕΤΕΚ 
νοουµένου ότι ικανοποιούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις αναγνώρισης που 
αναφέρονται πιο πάνω και εφόσον δεν προσφέρονται αντίστοιχοι τίτλοι 
σπουδών στην Κύπρο που να ικανοποιούν τα κριτήρια ΕΤΕΚ. 

 5.    Επιπρόσθετα πτυχία ή διπλώµατα Πανεπιστηµίου ή άλλα ισοδύναµα προσόντα 
µπορούν να αναγνωριστούν σε συνδυασµό εφόσον έχουν αποκτηθεί από 
αναγνωρισµένα στη χώρα τους πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (ανώτατης εκπαίδευσης), 
και νοουµένου ότι ικανοποιούν στο σύνολο τους τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο 4 πιο πάνω.  

 



6.      Μεταπτυχιακό δίπλωµα ή πτυχίο µπορεί να αναγνωριστεί για σκοπούς του 
Νόµου του ΕΤΕΚ όταν αυτό έχει αποκτηθεί µετά από διετή κύκλο σπουδών 
αναγνωρισµένης σειράς µαθηµάτων (όπως conversion degree) και είναι 
συµπλήρωµα άλλου διπλώµατος πανεπιστηµιακού επιπέδου.  

7.      ∆ιπλώµατα / Πιστοποιητικά που αποκτούνται από φοίτηση σε µη 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (Κυπριακών ή µη) δυνατόν να τύχουν αναγνώρισης 
εφόσον συνοδεύονται µε πτυχίο ή δίπλωµα που αποκτήθηκε από 
αναγνωρισµένο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο 4 πιο πάνω. ∆ιευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε µορφή µελέτης 
(project) ή παρακολούθηση / εκπόνηση εργαστηρίου (laboratories) δεν 
δύναται να θεωρηθεί ως παρακολούθηση µαθήµατος για σκοπούς ικανοποίησης 
της απαίτησης της παραγράφου 4(iv) πιο πάνω. 

8.      Πιστοποιητικά εγγραφής ή άλλα που παραχωρούνται από επαγγελµατικά 
σώµατα του εξωτερικού χωρίς την ικανοποίηση των προϋποθέσεων των 
παραγράφων 4, 5 και 6 πιο πάνω δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν ως 
ισοδύναµα προσόντα προς πτυχίο ή δίπλωµα πανεπιστηµίου. 

9.      Πτυχία του Ηνωµένου Βασιλείου µε βαθµό “Pass” δεν τυγχάνουν 
αναγνώρισης από το Επιµελητήριο για σκοπούς του Νόµου του. Τα πτυχία που 
είναι δυνατή η αναγνώριση τους είναι εκείνα που αναγνωρίζονται στο Ηνωµένο 
Βασίλειο από το Engineering Council σε επίπεδο Chartered Engineer Σχετική 
είναι η ιστοσελίδα του Engineering Council  www.engc.org.uk   

10.  Για σκοπούς αναγνώρισης πτυχίων ή διπλωµάτων Πανεπιστηµιακών 
Ιδρυµάτων του Ηνωµένου Βασιλείου στον κλάδο της Επιµέτρησης και 
Εκτίµησης Γης, το Τεχνικό Επιµελητήριο διενεργεί σχετική έρευνα για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο κάποιο πτυχίο ή δίπλωµα είναι αναγνωρισµένο από το 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) σε τέτοιο επίπεδο που ο 
κάτοχος του να δύναται να γίνει µέλος στο εν λόγω επαγγελµατικό σώµα µε τη 
διαδικασία απόκτησης κατάλληλου ακαδηµαϊκού προσόντος (Graduate Route). 
Το Royal Institute of Chartered Surveyors είναι αρµόδιο επαγγελµατικό σώµα 
του Ηνωµένου Βασιλείου, το οποίο ρυθµίζει και κατευθύνει µεταξύ άλλων και 
τα επαγγέλµατα της Επιµέτρησης και Εκτίµησης Γης και αξιολογεί τίτλους 
σπουδών για τον αναφερόµενο σκοπό. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας του είναι: 
www.rics.org.  

  


