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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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 Κτίριο :   Κ. Καραθεοδωρή  

 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποψηφίων με ιδιαίτερη καλ-
λιτεχνική προδιάθεση για την επιλογή 
τους για  συμμετοχή  στις εισιτήριες εξε-
τάσεις ακαδημαϊκού έτους 2015-2016  
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμο-
σμένων Τεχνών. 

 
ΣΧΕΤ.:  Το με αριθμό 6/9-3-2015 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 
πρόσκληση) : 
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, 

έχοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικα-
στικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,  και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 
με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τΒ΄/2-11-2011), αποφάσισε την πρόσκλη-
ση υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για  επιλογή τους, προκειμένου να  συμ-
μετάσχουν  στις εισιτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 του Τμήματος Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

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

 
 

Εσωτερική διανομή 
(με συνημμένη την πρόσκληση) 
-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) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
     Μετά από απόφαση της Συγκλήτου  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη  συ-
νεδρίασή της με αριθμό 2906/19-3-2015, καλούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφα-
σης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 (ΦΕΚ 2438/τ.Β΄/2-11-2011), όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτε-
χνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την 
συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 του Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., να υποβάλλουν από 1 μέχρι και 10 
Ιουνίου 2015, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος στην οδό Ικονίου 1 564 30 Σταυρού-
πολη, Θεσσαλονίκης.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
1.Έντυπη αίτηση, η οποία χορηγείται από τη Γραμματεία 
2.Τίτλος σπουδών  (οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου ή 

ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου γυμνασίου ή ισοτί-
μου τίτλου σχολείου μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού). 

Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προ-
σκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο: 

α) του τίτλου της απόλυσής τους, μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξω-
τερικό ή από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Επίσης γίνονται 
δεκτές μεταφράσεις, που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 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 δυνατότη-
τα 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.Φάκελος με καλλιτεχνική εργασία. 
4.Αστυνομική  ταυτότητα. 
Υπενθυμίζεται ότι μόνο μετά από θετική κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων 

για το έργο τους, θα μπορέσουν οι υποψήφιοι της παραπάνω κατηγορίας να λάβουν μέρος στις εισιτή-
ριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. 

 
 Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2015 

Ο Πρύτανης 
 
 

  Περικλής Α. Μήτκας 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων  

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
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