
 

 

Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

   *Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους πινακίδα με 4 κλιπ, βελόνα 
ελευθέρου σχεδίου, μολύβι (προτεινόμενο 4Β ή 5Β), ξύστρα, γόμα, (νήμα 
στάθμης προαιρετικό). Δεν επιτρέπεται η χρήση κάρβουνου, χρώματος, 
spray φιξαρίσματος και σχεδιαστικών οργάνων. 

 

 **Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα κατάλληλα όργανα 
σχεδίασης (πινακίδα σχεδίασης, μηχανικά μολύβια, Rapidograf ή μαύρο 
μαρκαδόρο, γόμες, υποδεκάμετρο, τρίγωνα, διαβήτη, ταφ ή 
παραλληλογράφο, χαρτοταινία) και αριθμομηχανή. Δεν επιτρέπεται η 
χρήση stencil και κλιμακόμετρου. 

 

 

 

       Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
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Ημερομηνία Αίθουσες Μάθημα 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

24/05/2021 

ΩΡΕΣ     10:00 – 13:00 

Θα ανακοινωθούν 

Ιστορία και Θεωρία  

(διάρκεια εξέτασης 3 ώρες) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ  2,5  ΩΡΕΣ 

ΤΡΙΤΗ 

25/05/2021 

ΩΡΕΣ    10:00 – 15:00 

Θα ανακοινωθούν 

*Ελεύθερο Σχέδιο  

(διάρκεια εξέτασης 5 ώρες) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ  3  ΩΡΕΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 

27/05/2021 

ΩΡΕΣ    10:00 – 18:00 

Θα ανακοινωθούν 

**Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός  

(διάρκεια εξέτασης 8 ώρες) 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ  5  ΩΡΕΣ 



 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 
 

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

2. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ.1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1682), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Ειδικότερα: 

 Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται ΜΟΝΟ με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου, 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 (επισυνάπτεται η βεβαίωση/δήλωση). 

 Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
 

3. Η είσοδος στο χώρο των εξετάσεων θα πραγματοποιείται από την Πύλη Στουρνάρη, όπου και θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση. 
 

4. Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν με την αστυνομική τους ταυτότητα μία ώρα νωρίτερα 
και μισή ώρα νωρίτερα, τις επόμενες ημέρες. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να 
φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής, βιβλία, σημειώσεις. Σε περίπτωση που τα 
φέρουν, πρέπει να τα παραδώσουν στους επιτηρητές. 


