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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
 

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Ημερομηνία Κατατακτηρίων Εξετάσεων (όλα τα μαθήματα):  Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 
 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Μάθημα Ώρα Διάρκεια Αίθουσα 

Ιστορία Τέχνης, 
Αρχιτεκτονικής και 
Διακόσμησης  Ι 

9:00 – 11:00 2 ώρες Κτίριο ΣΤΕΦ,  3ος όροφος 
Αμφιθέατρο 303  

Σχεδιαστική  Μεθοδολογία 11:30 – 14:30 3 ώρες Κτίριο Ελαφρών Εργαστηρίων ΣΤΕΦ 
Υπόγειο,  Σχεδιαστήριο Υ3 

Χρώμα 16:00 – 19:00 3 ώρες Κτίριο Ελαφρών Εργαστηρίων ΣΤΕΦ 
Υπόγειο,  Εργαστήριο Υ2 

 

3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

i) Η εξέταση στην Ιστορία Τέχνης, Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης Ι περιλαμβάνει μόνον θεωρία. 
 

ii) Η εξέταση στα μαθήματα Σχεδιαστική Μεθοδολογία και Χρώμα θα περιλαμβάνει  
θεωρία και άσκηση.  

 

Για την πραγματοποίηση της άσκησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν τα παρακάτω 
σχεδιαστικά όργανα: 

 

���� Σχεδιαστική  Μεθοδολογία  

όργανα γραμμικού σχεδίου για σχεδίαση με μολύβι και με μελάνη.  
Ειδικότερα: υποδεκάμετρο (όχι κλιμακόμετρο), τρίγωνα ορθογώνια 45° και 60°, διαβήτη, 
σελοτέιπ, καμπυλόγραμμο, μολύβια ΗΒ και 2Η, σβηστήρα άσπρη,  και σετ ραπιτογράφ (Νο 2, 
3, 4, 6, 8  από τα οποία τουλάχιστον τα Νο 2, 4, 6) 
Σημείωση: η αίθουσα εξέτασης περιλαμβάνει σχεδιαστήρια με παραλληλογράφους. 

 

���� Χρώμα 

υποδεκάμετρο,  σετ χάρακες και τρίγωνα ορθογώνια 45° και 60°,  μολύβια ΗΒ,  σβηστήρα 
άσπρη,  σετ τέμπερες με τα βασικά χρώματα (1 κίτρινο-lemon, 2 κόκκινο-magenta  3 
κόκκινο-carmine, 4 μπλε-cyan, 5 μπλε-ultra-marine, 6 λευκό-titan, 7 μαύρο-ivory black),  
πινέλα στρογγυλά (ενδεικτικά Νο 4, 8, 10),  παλέτα κλπ 

 

���� Σημείωση:  χαρτιά σχεδίασης και για τα δύο μαθήματα θα δοθούν από το ΤΕΙ. 
 

iii) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του. 

 

iv) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση 

 

v) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο 
των εξετάσεων 15 λεπτά νωρίτερα. 

 
 

Από την Γραμματεία ΕΑΔΣΑ 
 


