
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  

Γ ρ α μ μ α τ ε ί α 

Πολυτεχνειούπολη – 73100 Χανιά 

28210-37102 /37104/ 37111 fax: 28210-37183  

 e-mail: secretary_arch @lists.tuc.gr www.arch.tuc.gr 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Εξεταζόμενο μάθημα Ημερομηνία, ώρες και τόπος διεξαγωγής 
εξετάσεων 

Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και 
της Πόλης Ι 

Δευτέρα  13/12/2021  (3 ώρες)   10:00πμ -13:00μμ 
Αίθουσα Β1003 
Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανιά 

Αρχιτεκτονικός  Σχεδιασμός Ι  Τρίτη 14/12/2021   (6 ώρες)         10:00πμ - 16:00μμ 
Σχεδιαστήριο 4ου έτους   
Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Χανιά 

Εικαστικές  Τέχνες  Ι Τετάρτη 15/12/2021    (4 ώρες)   11:00πμ -15:00μμ                                     
Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών, κτίριο Ε4026  
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 της υπ. αριθμ. 
119847/ΓΔ6/23.1.2021 (Β’ 4406 24-9-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την 
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22», 
όπως ισχύει. 

 
Ειδικότερα:  
Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται ΜΟΝΟ με την επίδειξη Πιστοποιητικού Εμβολιασμού 
ή επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή  PCR test) έως και 48 ώρες πριν 
την εξέταση. Η δαπάνη για τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.  
 

2. 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 συμπληρωθεί με το άρθρο 75, παρ.5 και 5α του 
Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/4-8-2017) και ισχύει. 

3. Σχετικά με τα ποσοστά κατάταξης, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τον τρόπο 
διεξαγωγής των εξετάσεων και τη βαθμολογία, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις 
του υπ. αριθμ ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ.Β’. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Σχολή για 
οποιαδήποτε αλλαγή του Υπουργείου στις προαναφερθείσες διατάξεις. 

 
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. 

 
 

Από την Γραμματεία 
        Χανιά  29-11-2021 

 


