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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Εξεταζόμενο μάθημα Ημερομηνία, ώρες και τόπος διεξαγωγής εξετάσεων 

Αρχιτεκτονικός  Σχεδιασμός Ι  Δευτέρα   24/5/2021   (6 ώρες)         12:00μμ - 18:00μμ 
Σχεδιαστήριο 1ου έτους  Πολυτεχνειούπολη 
Κουνουπιδιανά Χανιά                                                            
 

Εικαστικές  Τέχνες  Ι Τρίτη     25/5/2021     (4 ώρες)        12:00μμ -16:00μμ                                     
Σχεδιαστήριο 1ου έτους  Πολυτεχνειούπολη 
Κουνουπιδιανά Χανιά 

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της 
Πόλης Ι 

Τετάρτη  26/5/2021  (3 ώρες)       12:00μμ -15:00μμ 
Σχεδιαστήριο 1ου έτους  Πολυτεχνειούπολη 
Κουνουπιδιανά Χανιά 

 
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός I (6 ώρες) 

Θα δοθούν από τη Σχολή 
-Ριζόχαρτο 50Χ70 

  
Οι εξεταζόμενοι πρέπει να κρατάνε μαζί τους σχεδιαστικά όργανα που κρίνουν απαραίτητα 
(π.χ. μολύβια, τρίγωνα, ταυ, υποδεκάμετρα, κλπ.) 
 
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ικανότητα των υποψηφίων να επεξεργαστούν την 
αρχιτεκτονική ιδέα με τα συμβατικά αρχιτεκτονικά μέσα, κατόψεις, όψεις, τομές, κλπ. 
(γραμμικά σχέδια) αλλά και στην διαδικασία επεξεργασίας της αρχιτεκτονικής ιδέας  μέσω 
διαγραμμάτων, σκίτσων, σκαριφημάτων.  
 

Εικαστικές Τέχνες Ι (4 ώρες) 
Θα δοθούν από τη Σχολή 
 -Ματ χαρτί  50Χ70 
 
Οι εξεταζόμενοι μπορούν  να κρατάνε μαζί τους επιπλέον όργανα που κρίνουν απαραίτητα 
(π.χ. μολύβια, γόμα, κάρβουνο, πινακίδα 50Χ70, κλπ.) 
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί με αναλογική 
εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία 
Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει. 

 
2. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α9 της 

παρ.1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28503 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1872/τΒ/08-5-2021), όπως ισχύει.  

 
Ειδικότερα ορίζεται ότι: 

 Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται ΜΟΝΟ με την απλή επίδειξη χειρόγραφης 
βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (επισυνάπτεται 
στην παρούσα ανακοίνωση), έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου 
τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή  PCR test) έως και 72 ώρες πριν την 
εξέταση η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. Η δαπάνη για τον 
αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.  

 
3. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία 

Φ.1/192329/Β3/13-12-13 (Β’3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται 
μία ώρα νωρίτερα, τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα  
νωρίτερα στις αίθουσες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην 
Πολυτεχνειούπολη που έχουν ανακοινωθεί και θα πρέπει απαραίτητα να έχουν 
μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των 
στοιχείων των υποψηφίων. 

 
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε θερμά όσοι από τους αιτούντες 
δεν μπορέσουν να συμμετέχουν, να ενημερώσουν εγκαίρως τη Γραμματεία μέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης secretaryarchitecture@gmail.com. 

 
 

Από την Γραμματεία 
 

        Χανιά  13-5-2021 


