
      
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 
 Ανακοινώνονται τα κάτωθι στους απόφοιτους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

των Σχολών και των Τμημάτων αυτών, των Παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων 

Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων 

προς αυτά Σχολών που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, για απόκτηση Διπλώματος 

Αρχιτέκτονα Μηχανικού για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 βάσει των διατάξεων του Νόμου 

3404/05, άρθρο 15, παρ.5, του Ν. 3794/2004 αρ. 25 και των αριθμ. Φ2/121871/Β3/03-11-2005, 

Φ2/125186/Β3/21-11-2006, Φ2/63260/Β3/15-6-2007 και Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (Β 3185) 

Υπουργικών Αποφάσεων: 

  

Α. Εξεταζόμενα μαθήματα στις κατατακτήριες εξετάσεις 2021-2022 τα παρακάτω 

μαθήματα:  

 

α. Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι 

β. Γραμμικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο  

γ. Εικαστικά Ι 

  

Β.   Εξάμηνο κατάταξης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ως εξής: 

 

Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ο Ι  Πανεπιστημίου – Τ.Ε.Ι. 

  

Πέμπτο εξάμηνο: 

Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί και Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί 

 

Τρίτο εξάμηνο: 

1. Διπλωματούχοι των άλλων Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών (εκτός αυτών της 

προηγούμενης παραγράφου)  

2. Απόφοιτοι ΜΑΕ (ειδικότητα τεχνικός εγκαταστάσεων) και ΣΤΕΑΜΧ  

3. Απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Πρώτο εξάμηνο: 

Διπλωματούχοι ή Πτυχιούχοι Τμημάτων εκτός των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών   

 

Τρίτο εξάμηνο: 

Οι απόφοιτοι των συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά Σχολών  



      

Συναφείς Σχολές ορίζονται οι εξής: 

α. Τμήμα Γραφιστικής (ΤΕΙ) και Γραφιστών (ΚΑΤΕΕ) 

β. Τμήμα Διακοσμητικής (ΤΕΙ) και Διακοσμητών (ΚΑΤΕΕ) 

γ. Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων (ΤΕΙ) και Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με    

κατεύθυνση Δομικών Έργων (ΚΑΤΕΕ) 

δ. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης (ΤΕΙ)  

ε. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Πρώην ΣΕΛΕΤΕ) 

στ. Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων (ΤΕΙ) 

ζ. Αρχιτεκτονική Τοπίου (Δράμα) 

 

Πρώτο εξάμηνο: 

Οι απόφοιτοι όλων των υπολοίπων μη συναφών Σχολών κατατάσσονται μετά από επιτυχείς 

εξετάσεις στο 1ο εξάμηνο σπουδών. 

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 

Νοεμβρίου 2022 και είναι τα εξής: 

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. 

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους 

εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. 

Οι κατατακτήριες Εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 

2022. 

 Στους κατατασσόμενους θα γίνει χρέωση ή απαλλαγή μαθημάτων προγενέστερων ή 

μεταγενέστερων εξαμήνων, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από μηδέν μέχρι και το είκοσι (0-20) για κάθε 

βαθμολογητή.  Βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των 

δύο βαθμολογητών. Γραπτό δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο 

βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως 

βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που 

προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του πλησιέστερου προς τη βαθμολογία 

αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή.    

 Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων 

των εξεταζομένων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει 

συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδων και με την προϋπόθεση ότι έχουν 

συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα.     

 Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το 

προβλεπόμενο ποσοστό.  Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, 

για την αποφυγή της υπέρβασης, λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή 

μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα 

σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων 

υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή 



      

υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως 

υπεράριθμων.  

Από τη Γραμματεία του Τμήματος  


