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ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ/ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Τ.Ε.Ι.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ
Αξιωματικών Γ.Ε.Σ.



Οι εξεταζόμενοι στο μάθημα «Μηχανική Ρευστών Ι» μπορούν να έχουν μαζί τους
την ώρα της εξέτασης ως βοήθημα ένα και μοναδικό σύγγραμμα Θεωρίας (όχι βιβλία
λυμένων ασκήσεων ή άλλα χειρόγραφα βοηθήματα) καθώς και το τυπολόγιο που θα
αναζητήσουν στην ακόλουθη διεύθυνση :
http://fm1.fluidmech.gr/fileadmin/uploads/pdf/tipologio24-5-2013.pdf.



Οι εξεταζόμενοι στο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών Ι» επιτρέπεται να φέρουν μαζί
τους την ώρα της εξέτασης μόνο ένα σύγγραμμα σχετικό με το μάθημα (όχι βιβλία
λυμένων ασκήσεων).



Οι εξεταζόμενοι στο μάθημα «Μεταφορά Θερμότητας Ι» ενημερώνονται ότι οι
εξετάσεις θα γίνουν χωρίς βιβλία, σημειώσεις. Σχετικοί τύποι θα αναγράφονται στο
έντυπο των θεμάτων. Βοηθήματα Μελέτης : α) Βιβλίο Μετάδοση Θερμότητας,
Κωνσταντίνου Γ. Πασπαλά, 3η έκδοση, Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Β.
Ελλάδος. β) Εκπαιδευτικό υλικό/σημειώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος
Μεταφοράς Θερμότητας Ι http://courseware.mech.ntua.gr/ml22034/



Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι) για τις αριθμητικές
πράξεις.



Τα αποδεκτά χρώματα των στυλό διάρκειας που θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι
είναι : ΜΠΛΕ ή ΜΑΥΡΟ.



Δεν επιτρέπεται η χρήση μολυβιού.



Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιοδήποτε σκοπό κατά τη
διάρκεια της εξέτασης.



Η διάρκεια της εξέτασης και των τριών μαθημάτων είναι 3 ώρες.



Τα Θέματα επιστρέφονται με την αποχώρηση



Πρώτη αποχώρηση δύο ώρες μετά την έναρξη.



Οι υποψήφιοι προσέρχονται μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης προκειμένου να
διενεργηθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας και των παραστατικών εμβολιασμού,
νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου.



Σύμφωνα με τα ισχύοντα * η συμμετοχή φυσικών προσώπων με φυσική παρουσία σε
εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου
των Α.Ε.Ι. ή άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι.,
ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους,
πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού
νόσησής ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, που έχει
διεξαχθεί έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της
εξέτασης και ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Η χρήση προστατευτικής μη
ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους
τους συμμετέχοντες σε αυτή. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε
εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω
κινητής συσκευής του εξεταζόμενου. * ΚΥΑ 119847/ΓΔ6/2021 – ΦΕΚ
4406/24.9.2021 τ. Β΄ και ΦΕΚ 5673/4.12.2021 τ.Β΄.

