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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, στην υπ’ αριθμ. 1/20-9-2017 

συνεδρίασή της, αποφάσισε, σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και 

Τ.Ε.Ι., για το πανεπιστημιακό έτος 2017-2018, τα εξής: 

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι να είναι δύο 

(2) ώρες για τα «Δομικά Υλικά Ι» και τρεις (3) ώρες για την «Αντοχή Υλικών και Δομικών 

Στοιχείων Ι» και για τις «Τεχνικές Σχεδιάσεις». 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο 

επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους. 

Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο, αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολογία. 

Στα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής υλικά, 

αντίστοιχα για κάθε μάθημα: 

Δομικά Υλικά Ι 

 Χάρακας 

 Μολύβι 

 Κομπιουτεράκι 

Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων Ι 

 Κομπιουτεράκι 

 Χάρακας 

 Διαβήτη 

 Τρίγωνο 

Σημείωση: Θα δοθεί τυπολόγιο 

Τεχνικές Σχεδιάσεις 

 Μηχανικό μολύβι 

 Σβηστήρες μολυβιού και μελάνης 

 Ξυραφάκι για διόρθωση σχεδίου μελάνης (προαιρετικά) 

 Ραπιδογράφοι σε πάχη 0.2, 0.4, 0.6 

 Κλιμακόμετρο με κλίμακες 1:50, 1:100, χάρακες, τρίγωνα 

 Διαβήτη 

 Χαρτί σέλερ διάστασης Α3 για το μολύβι (Τουλάχιστον 2) 

 Διαφάνεια διάστασης Α3 για το μελάνι (Τουλάχιστον 2) 

 Πινακίδα σχεδίασης (προαιρετικά) 

 Αυτοκόλλητη ταινία (σελοτέιπ) 

 Φάκελος Α3 στον οποίο θα τοποθετηθούν τα σχέδια που παραδίδονται 

 Αριθμομηχανή 
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    Η χρήση στένσιλ, ράστερ είναι προαιρετική.  

 

 

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές 

συσκευές οποιασδήποτε μορφής. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο χώρο εξέτασής τους (αίθουσα 540): στις 11-

12-2017 μία (1) ώρα πριν και στις 12-12-2017 και 14-12-2017 μισή ώρα πριν από την έναρξη 

της εξέτασης των αντίστοιχων μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξέτασης μαθημάτων. 

 

 

         Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2017 

                                                                    Από τη Γραμματεία του Τμήματος 


