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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων ακαδη-

μαϊκού έτους 2015-2016 του Τμήματος 
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

 
ΣΧΕΤ.:  Το με αριθμό 5/9-3-15 έγγραφο της Επι-

τροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήμα-
τος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τε-
χνών. 

 

 
ΠΡΟΣ 
Το Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης 
Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων 

   του Πανεπιστημίου  
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 

Κοινοποίηση (με συνημμένη την 
Προκήρυξη) 
Επιτροπή  Εισιτηρίων Εξετάσεων  
του Τμήματος Εικαστικών και  
Εφαρμοσμένων Τεχνών 

  του Πανεπιστημίου  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 
 
 
Σας γνωστοποιούμε ότι η Σύγκλητος, στη με αριθμό 2906/19-3-2015 συνεδρίασή της, έχο-

ντας υπόψη το σχετικό έγγραφο  της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών, και σύμφωνα με την Υ.Α. Φ. 151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 
2438/2-11-2011 τ. Β΄), αποφάσισε την προκήρυξη των Εισιτηρίων Εξετάσεων, ακαδημαϊκού έτους 
2015-2016, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για τη δημοσίευση της συνημμένης προκήρυξης 
στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
 

Εσωτερική διανομή 
(με συνημμένη την Προκήρυξη) 
-Γραφεία Πρύτανη και Αναπληρωτών  
Πρύτανη 
-Γραμματεία Συγκλήτου 
-Κοσμητεία Σχολής Καλών Τεχνών, 
-Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων  
 Τεχνών 

Με εκτίμηση 
Ο Πρύτανης 

 
 

  Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων  

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
(αριθμός συνεδρίασης 2906/19-3-2015) 

 
Προκήρυξη 

Εισιτηρίων Εξετάσεων για  την εισαγωγή Σπουδαστών 
στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 

Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
 
     Η  Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  στη συνεδρίασή της  
με αριθμό 2906/19-3-2015, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθ-
μό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Β΄/2-11-2011), αποφάσισε την προκήρυξη  
των εισιτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος  2015-2016  για την εισαγωγή σπουδα-
στών  στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών  της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα αρχί-
σουν την 7η Σεπτεμβρίου 2015. 

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν από την 24η Αυγούστου 2015 
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015. 

Ο χώρος παραλαβής δικαιολογητικών θα οριστεί από την Επιτροπή Εισιτηρίων Εξε-
τάσεων και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 
  Ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων από τον νόμο έ-
χουν ορισθεί:  

1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής, η οποία χορηγείται από το Τμήμα 
2. Επικυρωμένο τίτλο απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του 

υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου 
Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού). 

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφεί-
λουν να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο: 

α) του τίτλου  απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή 
στο εξωτερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. 
Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετά-
φρασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 36  παρ. 2γ  του ν.4194/2013 και  

β) βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας 
από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους 
παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής. 

Απαραίτητη είναι η επίδειξη από τον υποψήφιο της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου 
του (VISA) ή της άδειας παραμονής του αν διαμένει στην Ελλάδα. 

3. Αστυνομική ταυτότητα. 
4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή Πα-

ραλαβής δικαιολογητικών, εντός της  ανωτέρω προθεσμίας, με συστημένη επιστολή των 
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ΕΛΤΑ ή Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (Courier), με σχετική εξουσιοδότηση, για την κατάθεση 
των δικαιολογητικών και την παραλαβή του δελτίου εξεταζομένου. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από την επιτροπή Εισιτη-
ρίων Εξετάσεων, μετά την λήξη υποβολής των δικαιολογητικών. 

Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδα-
πής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ΄) του 
κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. 

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπρια-
κό Σχολείο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί 
και εξεταστεί επιτυχώς και το μάθημα της ελληνικής γλώσσας. 

Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπο-
ρούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού 
θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθεση περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δι-
καίωμα εγγραφής του. 

 
 

 Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2015 
Ο Πρύτανης 

 
 

  Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων  

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών                  
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