
Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου  
και την εξεταστική του Ιουνίου 2021 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές, η δύσκολη ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021 ολοκληρώνεται 
σε λίγες εβδομάδες με σταδιακή εκτόνωση της υγειονομικής κρίσης αλλά με αυστηρά μέτρα 
προστασίας στα Πανεπιστήμια. Διατηρούμε όλοι την ελπίδα ότι θα είναι πολύ καλύτερα στη 
νέα χρονιά, που προβλέπεται να αρχίσει, όπως και πέρυσι, με ελεγχόμενη φυσική παρουσία.  
 
Η ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου θα γίνει εξ’ αποστάσεως, όπως διδάχθηκε. Με τον ίδιο 
τρόπο θα γίνουν οι εξετάσεις με εξαίρεση τις διπλωματικές. Στο διάστημα αυτό παραμένει σε 
ισχύ η ελεγχόμενη πρόσβαση στο συγκρότημα για ειδικές περιπτώσεις και για την πρόσβαση 
στα εργαστήρια που υποστηρίζουν διπλωματικές, με συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα.  
 
Η ΓΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 26ης Μαΐου 2021 συζήτησε εκτενώς και 
αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα για την ολοκλήρωση των μαθημάτων, την οργάνωση των 
εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου, την επί πτυχίω εξεταστική, την παρουσίαση των Διαλέξεων 
και Διπλωματικών Εργασιών.  
 
1. Όλα τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν με διδασκαλία εξ’ αποστάσεως. 
2. Η εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου θα διενεργηθεί εξ’ αποστάσεως σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Σχολής.     
3. Η επί πτυχίω εξεταστική θα γίνει στις 29-30 Ιουνίου. Για τη διαδικασία δείτε εδώ : 
http://www.arch.ntua.gr/index.php/anakoinosi_grammatia/epi-ptychio-exetastiki-ioynioy-
2021/  
4. Οι Διαλέξεις θα παρουσιαστούν διαδικτυακά από 22 έως 25 Ιουνίου 2021. 
5. Οι διπλωματικές μπορούν να παρουσιαστούν με φυσική παρουσία στη Σχολή, με τα 
ανάλογα μέτρα προστασίας, ή εξ’ αποστάσεως με τηλεσύνδεση στην οποία θα μπορεί να 
μετέχει κοινό, στο διάστημα 5 έως 9 Ιουλίου 2021.  
 
Οι διπλωματικές εργασίες, καθώς και ο τρόπος που θα παρουσιαστούν (με φυσική παρουσία 
ή τηλεσύνδεση), θα δηλωθούν από τον επιβλέποντα καθηγητή στον Τομέα του έως την 
Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021. 
 
• Οι διπλωματικές που θα γίνουν με φυσική παρουσία θα παρουσιαστούν στα τέσσερα 

μεγάλα σχεδιαστήρια του κτιρίου Αβέρωφ με όλα τα μέσα προστασίας της υγείας και 
περιορισμένο αριθμό ατόμων που θα οριστεί αργότερα. Στο ενδιάμεσο των 
παρουσιάσεων θα προβλέπεται χρονικό κενό για απολύμανση. Δεν θα επιτραπεί η 
προσφορά ποτών και εδεσμάτων. 

• Με βάση τον οριστικό κατάλογο των διπλωματικών του Ιουλίου θα καθοριστεί το 
αναλυτικό πρόγραμμα για την πρόσβαση στο Εργαστήριο Προπλασμάτων. Κάθε ομάδα 
σπουδαστών θα έχει στη διάθεσή της αυστηρά τον χρόνο χρήσης των μηχανών που 
καθορίζει ο κανονισμός, θα οφείλει να έχει ολοκληρώσει από απόσταση κάθε απαραίτητη 
επεξεργασία της ψηφιακής πληροφορίας και θα συμμετέχει με ένα μόνο άτομο στη 
φυσική επεξεργασία επί τόπου. Ο προγραμματισμός της εργασίας στο Εργαστήριο 
Προπλασμάτων θα γίνεται με ηλεκτρονικό ραντεβού, μέσω του «συστήματος ραντεβού» 
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του Εργαστηρίου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του. Στο διάστημα αυτό θα μπορούν να 
εργάζονται ταυτόχρονα στο Εργαστήριο μόνο δύο φοιτητές, οι οποίοι υποχρεούνται να 
επιδείξουν δήλωση αρνητικού self-test που θα έχει διενεργηθεί έως 24 ώρες πριν (έχει 
ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης των φοιτητών για την παροχή δωρεάν self-
test). Τον συντονισμό της πρόσβασης στο Εργαστήριο έχει αναλάβει ο κ. Θοδωρής 
Βαγενάς (tvagenas@arch.ntua.gr /2107723826).  

• Με αντίστοιχη διαδικασία θα γίνει η εκτύπωση των σχεδίων στο Εργαστήριο Εντύπου 
μόνο για τις διπλωματικές που θα γίνουν με φυσική παρουσία. Τα αρχεία θα 
αποστέλλονται δικτυακά και τα σχέδια θα εκτυπώνονται με τη φυσική παρουσία ενός (1) 
μόνο φοιτητή στο Εργαστήριο (με δήλωση αρνητικού self-test). Όλες οι εκτυπώσεις θα 
γίνουν μόνο στο χαρτί που διαθέτει δωρεάν η Σχολή. Τον συντονισμό έχει αναλάβει ο κ. 
Δημήτρης Πανταζής (dpantazisart@gmail.com /2107723712) 

• Όλοι οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν τη διπλωματική από απόσταση οφείλουν να 
αποστείλουν τα αρχεία των σχεδίων της παρουσίασης στους κριτές από την προηγούμενη 
ημέρα τουλάχιστον, για να επιτρέψουν την ολοκληρωμένη αντίληψη και αξιολόγηση του 
έργου τους. 

 
Για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Ιουνίου 2021: 
 
Η βιβλιοθήκη θα λειτουργεί για δανεισμό έως τις 15.00 με προηγούμενη κράτηση και έγκριση 
αιτήματος στη ‘Φόρμα Δανεισμού Βιβλίων’ που υπάρχει στην ιστοσελίδα. 
 
Όλες οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα γίνονται εξ’ αποστάσεως. Δεν μπορούν να 
γίνουν συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων των φοιτητών ή άλλων ομάδων της 
πολυτεχνειακής κοινότητας στο εσωτερικό ή τους κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων.  
 
Σε όλους τους χώρους διοικητικών υπηρεσιών (γραμματεία, τομείς, εργαστήρια) 
εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας που ισχύουν για τους λοιπούς φορείς του δημοσίου 
σύμφωνα με τις ΚΥΑ και αποτρέπεται η εξυπηρέτηση των φοιτητών με φυσική παρουσία όταν 
αυτή παρέχεται εξ’ αποστάσεως. 
 
Το εστιατόριο θα λειτουργεί μόνο το μεσημέρι για παραλαβή φαγητού σε πακέτο έως τις 
16.00. 
 
Δεν θα λειτουργήσουν τα καμαρίνια, ούτε το ‘μηχανουργείο’, αλλά θα επιτρέπεται η 
περιορισμένη χρήση, με προηγούμενη συνεννόηση, σε όσους παρουσιάζουν διπλωματική 
αυτή την περίοδο με φυσική παρουσία, για τη φύλαξη και τελική επεξεργασία των μακετών, 
μέσα στο ωράριο λειτουργίας της Σχολής. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του προσωπικού και της λειτουργίας του εστιατορίου, 
στις 16.00, όλα τα κτίρια θα κλειδώνουν και δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο συγκρότημα 
Πατησίων, εκτός ειδικών εξαιρέσεων με την έγκριση της Σχολής. Το χρονικό διάστημα θα 
επεκταθεί στην περίοδο των διπλωματικών. 
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