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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι την 

Πέμπτη 27-05-2021 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού 

μέρους για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του Π.Δ. 112/2012 (ΦΕΚ 197Α΄) στο 1ο 

Εργαστηριακό Κέντρο Λουτρακίου (Κυρά Βρύση Ίσθμιας, Παλαιά οδός Κορίνθου- Επιδαύρου, 

έναντι εργοστάσιου «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕΒΕ»). 

Οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στη θεωρητική εξέταση είναι οι ακόλουθοι: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ 

1.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

2.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

3.  ΛΕΤΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ∆ΗΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

4.  ΣΙΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 
Μετά το πέρας της θεωρητικής εξέτασης, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα υποβληθούν στην εξέταση 
του πρακτικού μέρους 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
1. Η εξεταστική διαδικασία και η εξεταστέα ύλη έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ 

Οικ.411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 21Β’) όπως τροποποιήθηκε από τις ΚΥΑ Οικ. 
5571/379/ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ 1022 Β’) και Οικ. 8441/560/ΦΓ.9.6.4./2013 (ΦΕΚ 1643 Β’). 

2. Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.  

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον μισή ώρα 
νωρίτερα. 

4. Για την απάντηση των ερωτήσεων του θεωρητικού μέρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στυλό 
διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου. Δεν επιτρέπεται η χρήση μολυβιού. 

5. Σε ότι αφορά τα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και δεδομένου ότι οι εξετάσεις διενεργούνται σε χώρο σχολικής μονάδας, θα 
εφαρμοστούν κατ’ αναλογία οι σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα: 

 Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις θα φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το αποτέλεσμα 
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19, ως εξάγεται από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς 
το σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο), είτε σε έντυπη μορφή. Ο 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες πριν από την προσέλευση στο χώρο εξέτασης. 

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
 


