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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή
του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και στους κατόχους πτυχίων Ανώτερων
Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
και άλλων Υπουργείων, που επιθυμούν να καταταγούν στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών προς απόκτηση
και άλλου πτυχίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ότι η Γενική Συνέλευση (συνεδρίαση
αρ.15/20.04.2016), αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17.09.2013), όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10.12.2013) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ
3185/τ.Β΄/16-12-2013) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αρ. 92983/Ζ1 (ΦΕΚ 1329/ τ.Β΄/2-7-2015), αποφάσισε
η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων να γίνει με εξετάσεις στα τρία μαθήματα, «Ελεύθερο
Σχέδιο 1 & 2», «Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 1 & 2» και «Ιστορία και Θεωρία 1 & 2».
Το ποσοστό των κατατασσόμενων είναι 12% επί του αριθμού των εισακτέων. Για κάθε ακαδημαϊκό έτος ο
αριθμός των εισακτέων καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση.
Το εξάμηνο κατάταξης των επιτυχόντων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Η Γραμματεία
ανακοινώνει τις ημερομηνίες εγγραφής. Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να εξετασθούν σε μαθήματα τα οποία,
σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής, κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης και
αντίστοιχα απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων που διδάχθηκαν πλήρως στη Σχολή προέλευσης.
Επίσης, απαλλάσσονται από τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν για την κατάταξή τους στη Σχολή.
Τα δικαιολογητικά (ευκρινή φωτοαντίγραφα) είναι:
• Αίτηση για κατάταξη (χορηγείται από τη Γραμματεία)
• Αντίγραφο διπλώματος με βαθμό
• Αναλυτική βαθμολογία
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
• Αντίγραφο διπλώματος με αναλυτική βαθμολογία (προκειμένου για πτυχιούχους του εξωτερικού,
συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ - Ι.Τ.Ε.)
Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών από 1 μέχρι 18 Νοεμβρίου 2016.
Ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων θα είναι το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2016.
Tο πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται 10 ημέρες πριν από την έναρξή τους.
Η Γραμματεία δέχεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη 12.00 - 14.00.
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