
Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο αθαδ. έηνπο 2020-21 
 

Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ζηε κε αξ. 5/4-5-2020 ζπλεδξίαζή ηεο θαη αθνύ έιαβε 
ππόςε ηεο ηελ Τ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΔΚ 3185/16-12-2013η.Β΄), ηηο ηνπ άξ. 
74 ηνπ Ν.4485/2017πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία θαηάηαμεο Πηπρηνύρσλ Σξηηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζε νκόθσλα, όηη γηα ην αθαδεκατθό 
έηνο 2020 -2021, νη ππνςήθηνη γηα θαηάηαμε ζην Σκήκα ζα εμεηαζηνύλ ζηα παξαθάησ 
καζήκαηα: 

· «Ιζηνξία θαη ζεσξία Αξρηηεθηνληθήο θαη Σέρλεο Ι» 

· «Δηθαζηηθά ζέκαηα Ι/ νπηηθή γιώζζα» 

· «Αξρηηεθηνληθή Δζσηεξηθώλ ρώξσλ Ι» 

Η ύιε ηωλ καζεκάηωλ νξίδεηαη ωο εμήο: 

Ιζηνξία θαη ζεωξία Αξρηηεθηνληθήο θαη Τέρλεο Ι  
Γηεξεύλεζε ησλ βαζύηεξσλ ζρέζεσλ αλζξώπνπ-ρώξνπ θαη κνξθώλ, θαζώο θαη ηνπ 
ηξόπνπ κε ηνλ νπνίνλ ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη ηηο κνξθέο Αξρηηεθηνληθήο θαη Σέρλεο. 

Δμεηάδνληαη αλαιπηηθόηεξα νη εμήο επνρέο: Πξντζηνξία¸ Αίγππηνο, Διιάδα, Ρώκε, 
Αλαηνιηθή Ρσκατθή πεξίνδνο (Βπδάληην), Ρσκαληθή πεξίνδνο θαη Γνηζηθή πεξίνδνο. 
Αλάιπζε ησλ κνξθώλ θαη ησλ λνεκάησλ πνπ απηέο θέξνπλ. 

Βηβιηνγξαθία: 
Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξηθή ζεκαληηθή ηεο αξρηηεθηνληθήο πξάμεο, Νηθήηαο Υησηίλεο, εθδ. 
Ίσλ, 2011 

Δπίηνκε ηζηνξία ηεο αξρηηεθηνληθήο, Λάββαο Γεώξγηνο, University Studio Press Α.Δ. 

Σν Υξνληθό ηεο Σέρλεο, Gombrich Ernst Hans, Μνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο 

  

Εηθαζηηθά ζέκαηα Ι / νπηηθή γιώζζα  
Δπεμεξγαζία ρξσκαηηθήο ζύλζεζεο 

Λακβάλνληαη ππόςε νη εμήο παξάκεηξνη: 

α) Οξζή ζρεδηαζηηθή απεηθόληζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζύλζεζεο (αληηθεηκέλσλ, θιπ) 

β) Σνληθή θαη ρξσκαηηθή εξκελεία ηεο ζύλζεζεο κε βάζε ηελ ζεσξία ησλ ρξσκάησλ 
(ζεξκά- ςπρξά, ζπκπιεξσκαηηθά-παξάγσγα), ρξσκαηηζκέλα γθξίδα. 

Τιηθά: Σέκπεξεο, πηλέια, ραξηόλη θνπζέ 35Υ50 εθ. 

  



Αξρηηεθηνληθή Εζωηεξηθώλ ρώξωλ Ι  

Η εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο αθνξά ζε δύν ζθέιε: 

α) ηε γλώζε αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ. Δηζαγσγή ζηηο νξζνγξαθηθέο πξνβνιέο ηνπ ρώξνπ 
(θάηνςε, όςεηο, άλνςε, ηνκέο). Η θιίκαθα θαη ν θάλλαβνο. Η δηαζηαζηνιόγεζε θαη νη 
ζπκβνιηζκνί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρώξνπ. Οη ηερληθέο ηνπ ζρεδίνπ. Σα ζρεδηαζηηθά 
αηζζεηηθά ζηνηρεία. Αμνλνκεηξηθέο πξνβνιέο (ηζνκεηξηθό αμνλνκεηξηθό, ηζνκεηξηθό 
αμνλνκεηξηθό θύθινπ). 

β) ηε γλώζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαη ζηελ 
δπλαηόηεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ λα επηλνήζεη θαη λα εθαξκόζεη κηα απιή ζπλζεηηθή ηδέα. 
Δμεηάδνληαη βαζηθέο αξρηηεθηνληθέο έλλνηεο θαη δεηήκαηα αλάιπζεο θαη ζύλζεζεο ηνπ 
ρώξνπ: δνκή θαη κνξθή, αλαινγία θαη θιίκαθα, νξηδόληηα/θαηαθόξπθε θίλεζε θαη ζηάζε, 
ζπκκεηξία θαη αζπκκεηξία, ηάμε θαη αηαμία, δπλακηθόηεηα θαη ζηαηηθόηεηα, πιήξεο θαη 
θελό, δηαθάλεηα θαη αδηαθάλεηα, εζσζηξέθεηα θαη εμσζηξέθεηα, αλνηθηόο θαη θιεηζηόο 
ρώξνο 

Τιηθά: όξγαλα ζρεδίαζεο (πηλαθίδα ζρεδίαζεο, ΣΑΤ, ΣΡΙΓΩΝΑ 30ν & 45ν ), δηαβήηεο, 
κνιύβη, γόκα, ξαπηληνγξάθνη, θιηκαθόκεηξν. 

Οη επηηπρόληεο απαιιάζζνληαη από ηα πξναλαθεξζέληα καζήκαηα. Δίλαη ππνρξεσκέλνη 
όκσο, αλεμάξηεηα από ην εμάκελν θαηάηαμήο ηνπο, λα παξαθνινπζήζνπλ όια ηα 
καζήκαηα πξνεγνπκέλσλ θαη επνκέλσλ εμακήλσλ. 

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ: 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ 2020 

 


