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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – Θεωρία 
 

 

♦ Το μάθημα ανήκει στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ. 

♦ Στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (όπως και σε όλα τα επόμενα) το μάθημα δεν διδάσκεται,  
αλλά θα γίνουν οι εξετάσεις του μαθήματος (Α & Β εξεταστική) για τους φοιτητές που χρεωστούν το μάθημα. 

♦ Οι φοιτητές δηλώνουν το μάθημα στο ατομικό τους πρόγραμμα (e-gram) & έρχονται κατευθείαν στις εξετάσεις. 

♦ Οι εξετάσεις θα γίνουν είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως ανάλογα με τα δεδομένα της εξεταστικής 
περιόδου. 
 

♦ Ύλη:  ορίζεται ακριβώς ίδια με την ύλη της περυσινής τελευταίας χρονιάς που διδάχτηκε το μάθημα. 

♦ Η ύλη του μαθήματος και οι διαδικτυακές παρουσιάσεις από την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά  
βρίσκονται αναρτημένα στο e-Learning στην θυρίδα  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ θεωρία» 
 

♦ Επιπρόσθετα, στο τέλος του εξαμήνου (τέλος Μαΐου & κενή εβδομάδα), θα οριστούν 2 προαιρετικές 
συναντήσεις (με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) με όσους φοιτητές επιθυμούν την επίλυση αποριών 
σχετικά με το μάθημα 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – Εργαστήριο 
♦ Το μάθημα ανήκει στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ. 

♦ Στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (όπως και σε όλα τα επόμενα) το μάθημα δεν διδάσκεται, αλλά θα γίνει μία 
συνολική εξέταση του εργαστηρίου (εξεταστική Ιουνίου) για τους φοιτητές οι οποίοι χρεωστούν το μάθημα. 

♦ Οι φοιτητές δηλώνουν το μάθημα – εργαστήριο στο ατομικό τους πρόγραμμα (e-gram)  

♦ Η εξέταση εργαστηρίου θα γίνει είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως ανάλογα με τα δεδομένα της 
εξεταστικής περιόδου. 
 

♦ Ύλη: ορίζεται ακριβώς ίδια με την ύλη της περυσινής τελευταίας χρονιάς που διδάχτηκε το εργαστήριο. 

♦ Η ύλη του εργαστηρίου και όλες οι ασκήσεις εργαστηρίου που έγιναν την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά 
(μαζί με λεπτομερείς οδηγίες και την επίλυσή τους)  
βρίσκονται αναρτημένα στο e-Learning στην θυρίδα  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - εργαστήριο» 

 

♦ Επιπρόσθετα, στο τέλος του εξαμήνου (τέλος Μαΐου & κενή εβδομάδα), θα οριστούν 2 προαιρετικές 
συναντήσεις (με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) με όσους φοιτητές επιθυμούν την επίλυση αποριών 
σχετικά με το μάθημα 
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