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       ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
               ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

  ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 Web site: www.aht.asfa.gr

 

Αρ. πρωτ.: ΓΘ-1340                     Αθήνα 18 Νοεμβρίου 2022 

Τηλ.: 210 3897 165, -113

email:katataktiries.thiste@asfa.gr

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

      ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης θα διεξαχθούν 

στην Αίθουσα Ντε Κίρικο στα κτίρια της ΑΣΚΤ, επί της οδού Πειραιώς 256 ως εξής:

                            Mάθημα       Ημέρα/Ημερομηνία      Ώρα

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων και 

Μοντέρνων Χρόνων

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 10.00 - 13.00

Ιστορία της Τέχνης Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 10.00 - 13.00

Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 10.00 - 13.00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για την διεξαγωγή των 

εξετάσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των 

εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα 

(30 λεπτά) νωρίτερα.
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Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης συστήνεται να χρησιμοποιούν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα 

και να φορούν µη ιατρική μάσκα (εκτός αν υπάρχει πρόβλημα υγείας).

Α. Επιλογή εξεταστέων θεμάτων:

Τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων προσέρχονται δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της εξέτασης κάθε 

μαθήματος. Τα δύο μέλη της Επιτροπής που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο  που εξετάζεται κάθε φορά,  

προτείνουν από κοινού τουλάχιστον έξι (6) θέματα και η Επιτροπή επιλέγει τρία (3) από αυτά. 

Στη συνέχεια ακολουθεί κλήρωση ενώπιων των υποψηφίων (τον κλήρο που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό από το 

1 έως το 3, τραβά ένας υποψήφιος ο οποίος καλείται για το σκοπό αυτό) για την επιλογή ενός (1) θέματος για 

κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Το θέμα που κληρώνεται διανέμεται σε έντυπη μορφή στους εξεταζόμενους. 

Μετά την ανακοίνωση του θέματος αναγράφεται στον πίνακα της αίθουσας η ακριβής ώρα έναρξης και λήξης 

για την ανάπτυξη του θέματος. 

Ο χρόνος εξέτασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις (3) ώρες και ξεκινά από την ανακοίνωση του 

υπό εξέταση θέματος. Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος που προσέρχεται -για οποιοδήποτε λόγο-  

μετά την ανακοίνωση του θέματος. 

Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα του διαγωνισμού πριν από την 

παρέλευση τριάντα (30) λεπτών από την ανακοίνωση του θέματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να 

παραδώσουν τα γραπτά δοκίμια αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης.

Β. Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων:

α) Στην αίθουσα όπου διεξάγονται οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη 

διαφύλαξη του αδιαβλήτου (λχ. οι πόρτες παραμένουν κλειστές σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων). Στην 

είσοδο της αίθουσας αναρτάται κατάλογος με τον κωδικό υποψηφίου ο οποίος αναγράφεται στο πάσο των 

υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν σε κάθε εξεταζόμενο 

μάθημα των εξετάσεων δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης 

της ταυτότητάς του. Οι επιτηρητές υπενθυμίζουν την υποχρέωση αυτή στους υποψηφίους.

γ) Η Γραμματεία του Τμήματος παρέχει ειδικά τετράδια διαγωνισμού, που εξασφαλίζουν τη μυστικότητα 

του ονόματος των υποψηφίων. 

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο 

γραπτό (λχ. σημεία αναγνώρισης, αρχικά, υπογραφή, διορθωτικό υγρό) αποκλείουν το γραπτό από τη 

βαθμολόγηση.

δ) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να 

επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη 

εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
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ε) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του 

βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή κινητό τηλέφωνο. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα 

απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την 

είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο 

από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο 

υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του 

συγκεκριμένου μαθήματος. 

στ) Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή 

ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Οι επιτηρητές υπενθυμίζουν στους υποψηφίους την 

απαγόρευση αυτή. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την 

ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και 

καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς 

(δηλαδή με ειδικές ταινίες), την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι υποψήφιοι υπογράφουν επίσης 

σε ονομαστικό κατάλογο-παρουσιολόγιο, ο οποίος είναι αναρτημένος και στην είσοδο της αίθουσας.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή 

Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο 

βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η 

κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. 

Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος μετά τη διεξαγωγή των 

εξετάσεων, οπότε με ευθύνη του ΔΣ του Τμήματος (ή της ΓΣ εν προκειμένω) καταστρέφονται κατόπιν 

σχετικού πρακτικού τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

ια) Το ΔΣ του Τμήματος (ή η ΓΣ εν προκειμένω) αποφασίζει για τις ημερομηνίες εγγραφής των 

κατατασσόμενων.

ιβ) Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αντί βαθμού, αναγράφεται στα γραπτά 

δοκίμια όσων αποκλείστηκαν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Βαθμολογία –Σειρά επιτυχίας:

Το ΔΣ του Τμήματος (ή η ΓΣ) ορίζει δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή για κάθε 

εξεταζόμενο μάθημα, οι οποίοι είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και θα πρέπει να διδάσκουν το μάθημα, ή  να το 

διδάσκει ο ένας εκ των δύο και ο άλλος να διδάσκει συγγενές μάθημα. Ο αναβαθμολογητής πρέπει να διδάσκει 

το μάθημα. 

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε βαθμολογητή. Βαθμός του 

κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών. Γραπτό 

δοκίμιο στο οποίο σημειώνεται διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών ίση ή μεγαλύτερη από 

έξι (6) μονάδες, αξιολογείται από τον αναβαθμολογητή. Ως βαθμός του μαθήματος που αναβαθμολογείται 

ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος που προκύπτει από τη βαθμολογία του αναβαθμολογητή και του 

πλησιέστερου προς τη βαθμολογία αυτή βαθμού του πρώτου ή του δεύτερου βαθμολογητή. 
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Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων 

μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 

τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες 

τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. 

Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν 

υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης, 

λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου αυτών που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ο ίδιος, 

γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. 

Επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ΤΕΙ που 

τυχόν προκύπτουν μετά από διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας 

πτυχιούχων Πανεπιστημίου. 

Επίσης, επιτρέπεται η πλήρωση των κενών θέσεων της κατηγορίας υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων 

Πανεπιστημίου που τυχόν προκύπτουν από τη διενέργεια των εξετάσεων, από επιτυχόντες της κατηγορίας 

πτυχιούχων ΤΕΙ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


