
  

 

 

 

 

Αρικ.πρωτ.: 1086       Ιωάννινα, 20  Ιουνίου 2017  

 

ΛΕΠΣΟΜΕΡΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIIΣΗΡIΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ 
ΣΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 

ΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑIΚΟΤ ΕΣΟΤ 2017-2018. 
******** 

 

Η Επιτρoπι Ειςιτθρίωv Εξετάςεωv του Τμιματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ 

Τζχνθσ τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν ςτθ ςυvεδρίαςθ τθσ  20θσ Ιουνίου 2017, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ Υπουργικισ απόφαςθσ Φ. 151/17712/Α5/3-2-2017 (ΦΕΚ 418/Τ.Βϋ/14-02-2017), 

κατάρτιςε τo λεπτομερζσ πρόγραμμα τωv ειςιτθρίωv εξετάςεωv για τo ακαδθμαϊκό ζτoσ 2017-

2018 ωσ κάτωκι : 

Οι υπoψιφιoι κα εκτελζςουν ζργα εικαςτικά ςε ςχζδιo και ζργα εικαςτικά ςε χρώμα 

από διάφoρα πρότυπα, ζμψυχα ι άψυχα ι και από τα δφο.  Τα πρότυπα είvαι τoυλάχιςτov 

δφo (2), ζνα πρότυπο για το ςχζδιο και μία ςφνκεςθ-πρότυπο  για το χρϊμα. 

α) ΧΕΔIΑ 

Ο υπoψιφιoσ εκτελεί ςχζδια με μoλφβι, με κάρβoυvo ι μελάvι, χρϊματoσ μαφρoυ, ςε 

χαρτί λευκό ςχεδίου elle erre, 220 gr., διαςτάςεωv 50 Χ 70 εκ., πoυ χoρθγείται από 

τθv Σχoλι Καλϊv Τεχvϊv. 

Η πιvακίδα ςτθv oπoία τoπoκετείται τo χαρτί ςχεδίoυ, διαςτάςεωv 50 Χ 70 εκ., 

χoρθγείται επίςθσ από τθv Σχoλι Καλϊv Τεχvϊv. 

Τα  λoιπά απαιτoφμεvα για τθ δoκιμαςία τoυ ςχεδίoυ υλικά πρoςκoμίηovται από τov 

υπoψιφιo. 

β) ΧΡΩΜΑ 

Οι υπoψιφιoι μπoρoφv vα χρθςιμoπoιιςoυv τζμπερα, ακoυαρζλα, ακρυλικά ι 

παςτζλ (απαγoρεφεται ρθτά θ χρθςιμoπoίθςθ λαδιoφ). H εκτζλεςθ γίvεται ςε χαρτί 

Bristol μάτ λευκό 300 ι 280 gr. διαςτάςεωv 50Χ70 εκ. πoυ χoρθγείται από τθv Σχoλι 

Καλϊv Τεχvϊv. 

 Από το ςφνολο των ζργων που εκτελεί κάκε υποψιφιοσ επιλζγει κπαραδίδει 

ςτον επιτθρθτι : 

1. Από ζνα (1) ζωσ δφο (2) ςχζδια με μαφρο-άςπρο από το πρότυπο του ςχεδίου 

που εκπόνθςε κατά τθν διάρκεια των εξετάςεων. 

 
 



  

 

 

 

Φφλλο 2ο 
2. Από ζνα (1) ζωσ δφο (2) ζργα με χρϊμα από τθ ςφνκεςθ-πρότυπο για τθν 

άςκθςθ του χρϊματοσ που εκπόνθςε ο υποψιφιοσ κατά τθν διάρκεια των 

εξετάςεων. 

3. Κατά τθν 4θ θμζρα των εξετάςεων κλθρϊνεται μεταξφ τριϊν (3) λεκτικϊν 

κεμάτων ζνα (1) κζμα το οποίο ανακοινϊνεται από εκπροςϊπουσ τθσ 

Επιτροπισ Ειςιτθρίων Εξετάςεων. Η άςκθςθ αυτι αντιμετωπίηεται με ελεφκερθ 

επιλογι των υποψθφίων ςε ςχζδιο ι χρϊμα, οι οποίοι παραδίδουν ζνα (1) ζργο 

και εκπονείται τθν 4θ θμζρα των εξετάςεων. 

4. Μία άςκθςθ με ελεφκερο κζμα το οποίο επιλζγει ο κάκε υποψιφιοσ ςε ςχζδιο 

ι χρϊμα  και παραδίδει  ζνα (1) ζργο. 

5. Ο διαγωνιηόμενοσ χρθςιμοποιεί χαρτί ςχεδίου elle erre 220 gr. για τθ δοκιμαςία 

από το ςχεδιαςτικό πρότυπο και χαρτί Bristol  για τθν ςφνκεςθ του χρϊματοσ. 

Για τθν 3θ άςκθςθ με το λεκτικό κζμα που ζχει κλθρωκεί και τθν 4θ άςκθςθ με 

ελεφκερο κζμα ο υποψιφιοσ μπορεί να χρθςιμοποιεί είτε χαρτί ςχεδίου είτε 

χαρτί Bristol ανάλογα με τα υλικά  που επιλζγει. 

 Η Επιτρoπι Ειςιτθρίωv Εξετάςεωv τθσ Σχoλισ Καλϊv Τεχvϊv, oρίηει τα κάτωκι : 

Ο/θ διαγωvιηόμεvoσ/θ : 

α. Χρθςιμοποιεί χαρτί ςχεδίου elle erre 220 gr. για τθ δοκιμαςία από το ςχεδιαςτικό 

πρότυπο και χαρτί Bristol για τθν ςφνκεςθ-πρότυπο για το χρϊμα. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ δεν κα γίνουν δεκτζσ οι δοκιμαςίεσ. 

β. Για τθν άςκθςθ με το λεκτικό κζμα που κοινοποιείται τθν 4θ θμζρα ανά ομάδα 

υποψθφίων, κακϊσ επίςθσ και για τθν άςκθςθ με ελεφκερο κζμα, ο υποψιφιοσ μπορεί 

να επιλζξει χαρτί ςχεδίου elle erre ι Bristol ανάλογα με τα υλικά που κα 

χρθςιμοποιιςει.   

γ. Θα πρζπει vα ζχει πάντα μαηί του το δελτίο υποψθφίου και το δελτίο αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ ι διαβατθρίου. 

δ. Απαγορεφεται ρθτϊσ το κάπνιςμα ςτουσ χϊρουσ των εξετάςεων. 

ε. Απαγορεφεται ρθτϊσ θ χριςθ φωτογραφικισ μθχανισ ι video, κακϊσ επίςθσ και θ 

χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων ςτουσ χϊρουσ των εξετάςεων. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Φφλλο 3ο  

 Η Επιτροπι επιςθμαίνει ότι απαγορεφεται θ οποιαδιποτε χριςθ κινθτοφ  

 τθλεφϊνου (ακόμα και για τθλεφωνιματα) κακ’ όλθ τθν διάρκεια των εξετάςεων ςε 

όλουσ τουσ χϊρουσ και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ φιξαρίςματοσ. Οι ςυςκευζσ 

κινθτϊν κα πρζπει να είναι ανενεργζσ ςτθ διάρκεια και ςτουσ χϊρουσ των εξετάςεων. 

 Η μθ πεικαρχία των ανωτζρω επιςφρει ποινι ακφρωςθσ από τισ εξετάςεισ. 

Οι ομάδεσ τωv υπoψθφίωv κα αvακoιvϊvovται τρεισ (3) θμζρεσ πριv από τθv ζvαρξθ 

τωv εξετάςεωv. 

Η διάρκεια τωv εξετάςεωv oρίηεται ςε τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ 

8.30 π.μ. - 14.30 μ.μ., εκτόσ από τθν πρϊτθ θμζρα που θ ϊρα προςζλευςθσ είναι 7.30 π.μ. 

 Οι υποψιφιοι είναι υποχρεωμζνοι να είναι παρόντεσ τθν θμζρα και ϊρα ζναρξθσ των 

εξετάςεων και τθν 4θ θμζρα που κοινοποιείται το λεκτικό κζμα που κλθρϊκθκε ανά ομάδα 

υποψθφίων και θ παράδοςθ όλων των προβλεπομζνων αςκιςεων. 

 Οι κζςεισ των υποψθφίων είναι αρικμθμζνεσ και κλθρϊνονται.  

Οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να παραδϊςουν το ςφνολο των  χαρτιϊν που τουσ 

παρζχει θ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν. Ζνα ι περιςςότερα χαρτιά είναι δυνατόν να αντικαταςτακοφν, 

με τθν προχπόκεςθ ότι κα παραδοκοφν τα προσ αντικατάςταςθ χαρτιά και κα καταςτραφοφν 

από τουσ υποψιφιουσ ενϊπιον των επιτθρθτϊν. 

 Οι δοκιμαςίεσ που οι υποψιφιοι δεν παραδίδουν προσ κρίςθ καταςτρζφονται κατά τθν 

παράδοςθ ενϊπιον τουσ. 

 Αλλαγι κζςεων μεταξφ των διαγωνιηομζνων επιτρζπεται κατόπιν ςυμφωνίασ και 

ζγκριςθσ  από τον Επόπτθ ι τον Επιτθρθτι του. 

 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 Στισ αςκιςεισ με λεκτικό κζμα και ελεφκερο κζμα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τα 

ςχεδιαςτικά υλικά μολφβι, κάρβουνο ι μελάνι και τα χρωματικά υλικά  τζμπερα, ακουαρζλα 

ακρυλικό ι παςτζλ. Δεν επιτρζπεται το κολάη. Οι υποψιφιοι δεν επιτρζπεται να 

χρθςιμοποιοφν ςτο πλαίςιο των αςκιςεων βοθκθτικό  εικονικό ι φωτογραφικό υλικό  για το 

λεκτικό ι το ελεφκερο κζμα. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Φφλλο 4ο  

 Δεν μποροφν να χρθςιμοποιιςουν γραπτά κείμενα και απαγορεφεται να υπογραφοφν 

τα ζργα τουσ. Επίςθσ  δεν πρζπει να δίνουν τίτλο ςτα ζργα τουσ. 

 Η βακμολογία κάκε μζλουσ τθσ επιτροπισ εξετάςεων γίνεται με ςυνεκτίμθςθ όλων των 

ζργων που ζχει παραδϊςει κάκε υποψιφιοσ. 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Ο υποψιφιοσ ζχει υποχρζωςθ αξιοπρεποφσ και κόςμιασ ςυμπεριφοράσ και πιςτισ 

τιρθςθσ των υποδείξεων και των ςυςτάςεων των Επιτθρθτϊν και των μελϊν τθσ 

Επιτροπισ Εποπτείασ. 

2. ϋΟποιοσ ςυνεργάηεται με οποιονδιποτε τρόπο, με άλλο άτομο κατά τθ διάρκεια των 

εξετάςεων ι ςυμπεριφζρεται απρεπϊσ ςτουσ Επιτθρθτζσ και λοιποφσ υπεφκυνουσ των 

εξετάςεων ι αρνείται να ςυμμορφωκεί με τισ ςυςτάςεισ τουσ  ι με τθ διαγωγι του 

διαταράςςει τθν καλι λειτουργία και τάξθ των εξετάςεων, αποβάλλεται από τθν 

αίκουςα και αποκλείεται από τισ εξετάςεισ με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ειςιτθρίων 

Εξετάςεων. 

3. Πάνω ςτο ζργο του υποψθφίου που αποκλείεται από τισ εξετάςεισ, ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω, ςθμειϊνεται από τθν Επιτροπι Ειςιτθρίων Εξετάςεων θ αιτία του 

αποκλειςμοφ και ο βακμόσ μθδζν (0). 

 

 

  Ο  Κοςμιτωρ  

 

 

  Ξενοφών Μπιτςικασ  

 

 

 

 

 

 


