
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015. 

 

Ι. Καηηγοπίερ καηαηαζζόμενων. 

 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 1, ηεο Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

έρνπλ νη πηπρηνύρνηΑ.Δ.Ι., Τ.Δ.Ι. ή ηζνηίκσλ πξνο απηά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., ηεο Διιάδνο ή ηνπ 

εμσηεξηθνύ (αλαγλσξηζκέλα από ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) θαζώο θαη νη θάηνρνη πηπρίσλ αλσηέξσλ 

ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θαη δηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ, αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ Υπνπξγείσλ. 

 

ΙΙ. Τπόπορ ειζαγωγήρ. 
 

 α) Οη ππνςήθηνη ζα πξνζθνκίζνπλ θάθειν κε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έξγα (ρξώκα – 

ζύλζεζε – ζρέδην). 

 β) Οη ππνςήθηνη ζα δηαγσληζηνύλ ζε δύν αζθήζεηο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ 

ίδηα κέξα σο εμήο: 

  Ι. Έλα ηεηξάσξν όπνπ ζα εθπνλήζνπλ έλα ζρέδην εθ ηνπ θπζηθνύ (άζπξν-καύξν), ζε 

θύιιν ραξηηνύ δηαζηάζεσλ 50Φ65 κε κνιύβη, θάξβνπλν ή κειάλη 

  ΙΙ. Έλα ηεηξάσξν όπνπ ζα εθπνλήζνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ ρξώκα εθ ηνπ θπζηθνύ, ζε 

ραξηόλη δηαζηάζεσλ 60Φ70 κε ηέκπεξα, αθνπαξέια, αθξπιηθά ή παζηέι. 

 

 Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα έρνπλ καδί ηνπο ηα πιηθά πνπ πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ (πιηθά δσγξαθηθήο,εθηόο από ραξηί, όπνπ ζα δνζεί από ηε Σρνιή).  

 

 Οη αηηήζεηο θαζώο επίζεο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη, θαηά 

ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1 Νοεμβπίος 2014 έωρ και 15 Νοεμβπίος 2014. 

 

Τα απαιηούμενα δικαιολογηηικά είναι: 

1. Αίηηζη ηνπ ππνςήθηνπ. 

2. Ανηίγπαθο πηςσίος.  

(α) Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνύρνπο Α.Δ.Ι. εμσηεξηθνύ, ζα πξέπεη λα                                                                                                                                         

πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ από ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

(Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 54, 104 37 Αζήλα). 

(β) Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνύρνπο ηζνηίκσλ Σρνιώλ Τ.Δ.Ι., ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ από ηε Γηεύζπλζε 

Γηνηθεηηθνύ Τνκέα Τξηηνβάζκηαο Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ. 

3.   Δύο θωηογπαθίερ ηύπνπ ηαπηόηεηαο. 

4.   Αληίγξαθν ηνπ δεληίος αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ ή δηαβαηεξίνπ. 

  Οι καηαηακηήπιερ εξεηάζειρ θα διενεπγηθούν ηη Δεςηέπα1 Δεκεμβπίος 

2014 ζηοςρ σώποςρ ηος Τμήμαηορ (3
ο
σλμ. Φλώπιναρ-Νίκηρ) ωρ εξήρ: 

 Ι.  Η πξώηε δνθηκαζία ζηηο 10:00 π.κ. θαη 

 ΙΙ. Η δεύηεξε δνθηκαζία ζηηο 16:00 κ.κ. ηεο ίδηαο κέξαο.   

 

Οι επιηςσόνηερ καηαηάζζονηαι ζηο Α’ εξάμηνο ζποςδών. 

 


