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Αρ. Πρωτ.: ΓΘ-318     Αθήνα 11 Μαϊου 2021 
 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021  
 
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας αριθμ. 48918/Ζ1 
(ΦΕΚ Β’ 1818/29.4.2021) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της 
ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές 
των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα που 
ορίζεται παρακάτω, όπως αυτές ρυθμίζονται στην υπό στοιχεία 
Φ.1/192329/Β3/13.12.2013 (Β' 3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή 
των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία 
Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/24.4.2021 (Β’ 1682). 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (2- 16/11/2020).  

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
 

1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης του 

ακαδ. έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν στο κτιριακό συγκρότημα της ΑΣΚΤ 

που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς 256 – Αγ. Ιωαν.Ρέντης τις παρακάτω 

ημερομηνίες και ώρες: 

  

Ημέρα Ημερομηνία Ώρες       Εξεταστέο μάθημα 

Δευτέρα 24.05.2021 
10:00-
13:00 

Ιστορία της Τέχνης  

Τρίτη 25.05.2021 
10:00-
13:00 

Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεωτέρων 
και Μοντέρνων χρόνων 

Τετάρτη 26.05.2021 
10:00-
13:00 

Ιστορία των Αισθητικών 
Θεωριών 

 
Οι επιτυχόντες που θα προκύψουν κατατάσσονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών. 
 
 
 
 

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/fek_4810_v_2020.pdf
https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/fek_4810_v_2020.pdf
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  
 
α. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» 
Αναγέννηση-17ος αιώνας 
 
E. H. Gombrich, Το χρονικό της τέχνης. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1998, σ. 223–411. 
Richard Turner, Η Αναγέννηση στη Φλωρεντία: Η Γένεση μιας Νέας Τέχνης. Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press, 2011. 
Άλκης Χαραλαμπίδης, Η Ιταλική Αναγέννηση: Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική, 
Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2014, σ. 85-204. 
19ος αιώνας-20ός αιώνας 
Τζούλιο Κάρλο Αργκάν, Η μοντέρνα τέχνη 1770-1970. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις 
Κρήτης, 2014, σ. 3-106. 
Hal Foster κ.ά., Η Τέχνη από το 1900: μοντερνισμός, αντιμοντερνισμός, μεταμοντερνισμός. 
Θεσσαλονίκη: Eκδόσεις Επίκεντρο, 2007, σ. 52-359. 
 
β. «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ» 
T.C. Blanning, Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης, Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, 2009. 
E. Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Νεότερης 
Ευρώπης, Επίκεντρο: Θεσσαλονίκη 2005. Πλην των κεφαλαίων 1,2,3,4,5. 
Tony Judt, Σκέψεις για τον 20ό αιώνα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2017. 

 
γ. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ» 
MONROE C. BEARDSLEY, Ιστορία των αισθητικών θεωριών, Αθήνα, Νεφέλη, 1989.  
α) κεφ. ΙΙΙ: Αριστοτέλης, σ. 47-62,  
β) κεφ. VII: Διαφωτισμός: ο καρτεσιανός ρασιοναλισμός, σ. 131-156,  
γ) κεφ. VIII: Διαφωτισμός: η εμπειριοκρατία, σ. 157-198. 
Christof Rapp, Εισαγωγή στον Αριστοτέλη, Αθήνα, Εκδόσεις Οκτώ, 2012, κεφ. 5: Ποιητική, σ. 
67-78. 
Γιώργος Καραμανώλης (επιμ.), Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία, Ηράκλειο, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2017, κεφ. 10: Ξανθίππη Μπουρλογιάννη, «Αρχαία 
Ποιητική και Ρητορική», σ. 449-506. 
Paul Hazard, Η κρίση της ευρωπαϊκής συνείδησης 1680-1715, Αθήνα, Αμολγός, 2019, Τέταρτο 
Μέρος, κεφ. Ε’: «Η ψυχολογία της ανησυχίας, η αισθητική του συναισθήματος, η μεταφυσική 
της υπόστασης και η νέα επιστήμη», σ. 468-484. 
Ernst Cassirer, Η φιλοσοφία του Διαφωτισμού, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2015, κεφ. Ζ’: «Τα θεμελιώδη 
ζητήματα της αισθητικής», σ. 427-547. 
 
3. Η διάρκεια της εξέτασης του κάθε μαθήματος θα είναι τρεις (3) ώρες. 

4. Η έναρξη των εξετάσεων θα γίνει στις 10.00 πμ. 

5. Η προσέλευση των υποψηφίων θα γίνει στις 09.00 πμ, στον προαύλιο χώρο 

της Βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256 – Αγ. Ιωαν. Ρέντης και για την 

ταυτοποίηση των στοιχείων του ο εξεταζόμενος/η φέρει υποχρεωτικά μαζί του 

αστυνομική ταυτότητα, 
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ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  

 Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη δήλωσης αρνητικού 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα 

δύο (72) ώρες πριν την εξέταση.  

Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον 

εξεταζόμενο.  

Όμοια υποχρέωση υφίσταται για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό που 

απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων.  

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  

 Τηρούνται οι μέγιστες δυνατές αποστάσεις μεταξύ όλων των προσώπων.  

 Χρησιμοποιείται αντισηπτικό χεριών.  

 Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.  

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  
 
Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή 

στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το 

ονοματεπώνυμο του εξεταζομένου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του 

Πανεπιστημίου καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/της 

εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την 

εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή 

υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Πανεπιστημίου.  

Οι αιτήσεις για βεβαιώσεις μετακίνησης αποστέλλονται στο email: 

kvartholomaiou@asfa.gr 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Η προσέλευση των υποψηφίων γίνεται την πρώτη ημέρα μία ώρα πριν από την 

έναρξη του διαγωνισμού. Τη δεύτερη ημέρα οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν 

μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης του μαθήματος.  

mailto:kvartholomaiou@asfa.gr
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Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος που προσέρχεται-για οποιονδήποτε 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.  

 

Ο χρόνος εξέτασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τρεις ώρες και ξεκινά από την 

ανακοίνωση του υπό εξέταση θέματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να παραδώσουν τα γραπτά 

δοκίμια αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης. 

 

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

μυστικότητα του ονόματος των υποψηφίων. Οι διαγωνιζόμενοι χρησιμοποιούν μόνο 

στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος.  

 

Απαγορεύεται να προστεθεί οποιαδήποτε ένδειξη, που θα μπορούσε να αποκαλύψει την 

ταυτότητα του διαγωνιζόμενου (π.χ. σημεία αναγνώρισης, αρχικά, υπογραφή, διορθωτικό 

υγρό). 

 

Απαγορεύεται να φέρουν οι εξεταζόμενοι κινητά τηλέφωνα, βιβλία ή σημειώσεις. Σε 

αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής, ο οποίος 

ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων, απαγορεύει την είσοδο.  

 

Υποψήφιοι που διαπιστώνεται ότι συνεργάζονται, αντιγράφουν ή αντλούν στοιχεία με 

διάφορους τρόπους ή συνεργούν στην τέλεση τέτοιων πράξεων, αποκλείονται από την 

εξέταση και το γραπτό τους μηδενίζεται. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιονδήποτε τρόπο 

ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, αποκλείεται από 

την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 

 

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 
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παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο. Οι υποψήφιοι υπογράφουν επίσης σε ονομαστικό 

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

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει 

δικαίωμα να επανέλθει στην αίθουσα. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται 

ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με συνοδεία επιτηρητή. 

 

Πληροφορίες:  
Γραμματεία Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 
Τηλ.: 210 38 97 146, -113, e-mail: kvartholomaiou@asfa.gr 
 
  

     

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

mailto:kvartholomaiou@asfa.gr

