
ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο 

εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή 

διαβατήριο. 

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης  μέχρι τις  

08.00 π.μ. για όλα τα ειδικά μαθήματα, εκτός των Αγγλικών για το οποίο πρέπει 

να προσέλθουν  μέχρι τις 09:30 π.μ., και του  Έλεγχου Μουσικών Ακουστικών 

Ικανοτήτων για το οποίο πρέπει να προσέλθουν  μέχρι τις 17:00 μ.μ. 

3. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα: 

- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες, 

- των  χεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες, 

- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΦΟ ΜΟΤΙΚΨΝ ΑΚΟΤΣΙΚΨΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΨΝ» 

είναι κατά προσέγγιση είκοσι (20) λεπτά. 

4. Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό χέδιο» δίνεται στους υποψηφίους χαρτί 

σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Φ 0,70 μ. και οι 

εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Φ 0,58 μ.. Για το 

λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα 

σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για 

τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή 

άλλο, σε διάσταση περίπου Α4), μολύβια με διαφορετική σκληρότητα για 

διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη, 

ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά 

αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ξύστρα - 

καμπάνα κ.λ.π.). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγεθυντικό φακό. 

Απαγορεύεται, όμως, να χρησιμοποιεί συστήματα σχεδίασης, δηλαδή ειδικά 

εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες ή 

μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων, αυτοκόλλητα (ράστερ, λετρασέτ 

κ.λ.π.) γραμμάτων ή γραμμοσκιάσεων και κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα σε 

διάφορες κλίμακες, ένα : είκοσι, ένα : πενήντα κ.λ.π.), μοιρογνωμόνιο, καθώς και 

υπολογιστικές μηχανές (κομπιούτερς). 

5. Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο χέδιο», δίνεται στους υποψηφίους χαρτί 

σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Φ 0,70 μ. και οι 

εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Φ 0,50 μ.. Για το 

λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα 

σχεδίασης, διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης. Η εξέταση γίνεται με 

μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, 

μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η 

χρησιμοποίηση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται 

η χρήση οργάνων σχεδίασης και η χρήση σπρέι. 

 



Τπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των Eιδικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους 

Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν 

δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα Ειδικά Μαθήματα προκειμένου να 

αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος 

σε χολή ή Σμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά 

μαθήματα, θα διενεργηθούν από 1 Ιουλίου μέχρι και 10 Ιουλίου, στα παρακάτω 

εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων που έχει 

ανακοινωθεί. 

 


