ο
ΑΔΑ: 6Λ

|

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

54 ΘΨΞΧΒ- ΕΤΛ

στο
σος
το
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πληροφορίες: Ε. Στεργίου

Θεσσαλονίκη,

Τηλ.: 2310 991374

Αριθμ. Πρωτ.:

θ-πιαϊ;

Κπριο

αΓαπι-ρηγίαπἰκοι(ῶθά.Βι.ᾳ{
-

Ἶ

:

3

[9

Μαΐου 2022

6ξ 663

Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων ακαδη-

μαϊκού έτους 2022-2023 του Τµήµατος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

ΣΧΕΤ.: Το έγγραφο µε Α.Π. 5/03-05-2022 - αρ. εισερχ. πρωτ.
Α.Π.Θ. 65283/03-05-2022- της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων
Σχολής
του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. µε το συνηµµένο σε αυτό σχέδιο προκήρυξης.

της

ΠΡΟΣ
Το Τµήµα Σπουδών της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη

το
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

εσυν

ένη

|
την Προκήρυ

«Επιπροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τµήµατος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ.
«Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη

Σας γνωρίζουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
στη συνεδρίασή του µε αριθµό 189/12-05-2022, έχοντας υπόψη:
1.
τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017), όπως
σχύουν,
2.
τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ’ «Ῥηφιακή Διαφάνεια --Πρόγραμμα Διαύγεια» του
Ν.4Τ727/2020 (ΦΕΚ 184/τ.Α’/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωγίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
3. την αριθµ. 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΦΕΚ 432/Τ.ΥΟΔΔ/ΟΡ-07-2019, διόρθωση σφάλματος
ΦΕΚ 809/τΤ.ΥΟΔΔ/Ο03-10-2019) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και ΘρηΑντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπισκευµάτων µε θέµα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων
στηµίου Θεσσαλονίκης» µε θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022,
4. την αριθµ. 105174/Ζ1/12-08-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 650/Τ.ΥΟΔΔ//19-08-2020) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των τεσακαδημαϊκών ετών, ήτοι
σάρων
Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων
έως 31-08-2023,
5. την αριθμ. 778/09-09-2019 Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. µε θέµα «Καθορισμός του τοΑντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου
µέα ευθύνης και των επιµέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης», όπως εγκρίθηκε µε την αριθμ. 975/11-09-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση µε αριθµ. 3001/09 και 10-09-2019 (ΦΕΚ 3493/1.Β΄/18-09-2019)
και όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 3633/03-10-2019 Πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ., ὡς προς
τις επιµέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 3749/1Τ.Β΄/10-10-2019),
6. την αριθμ. 32706/26-08-2020 (ΑΔΑ:ΙΨΘΡΖ4ΘΨΒΧΗ-/ΠΙ33) διαπιστωτική πράξη εκ νέου συγκρότησης του Πρυτανικού Συµβουλίου του ΑΠΙΘ έως τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, ήτοι έως 31-08-2025,
7. την αριθμ. 44197/31-01-2022 πράξη ανασυγκρότησης του Πρυτανικού Συµβουλίου, κατόπιν ανάδειξης νέου εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων, μονίμων και µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού δικαίου αορίστου Χρόνου, µε τον αναπληρωτή του, που µετέχει σε αυτό (ΑΔΑ:

ι-

(4)

(4)

(4)

(4)

6ΛΊΡ4ΘΙΨΒΧΒ-Γ4Γ),

189 ΘΗΔ 40 (Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων Τµ. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 2022-2023).4οο
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8. την αριθμ. 48175/23-07-202Ί απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση µε
αριθµό 3071/21-07-202Ί µε θέµα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων από τη Σύγκλητο στο Πρυτανικό Συμµβούλιο του Α.Π.Θ.» (ΦΕΚ 3448/Τ.Β’/29-07-2021),
9. τις διατάξεις της αριθµ. Φ.151/116946/Β6/11-10-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2438/Τ.Β/02-11-2011)
«Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του τµήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ.», όπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. Φ.
163/89638/Α5/09-07-2020 (ΦΕΚ 2880/1.Β’/16-07-2020) και ισχύει, η οποία παρέμεινε σε ισχύ µετά
την κατάργηση, µε έναρξη ισχύος, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το ακαδηµαϊκό
έτος 2020- 2021, της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 3 γ) του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
188/Τ.Α’/23-09-1997), σύµφωνα µε
διατάξεις της παρ. Ί4 του άρθρου 100 του Ν. 4610/2019
(ΦΕΚ Τ0/.Α’/07-05-2019Θ), όπως αναριθµήθηκε σε παρ. 13 µε το άρθρο Ί65 παρ.3 του Ν.
4635/2019 (ΦΕΚ 167/Τ.Α’/30-10-20189) και ισχύει,
10. τις διατάξεις της αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 Κ.Υ.Α. «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και µέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού ΟΟΝΙΟ-Ί9 κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022» (ΦΕΚ 2131/1.Β”30-04-2022),
11. την αριθµ.πρωτ. 957403/24-03-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (στη συνεδρίαση 182/24-03-2022), όπου ορίστηκε η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή
σπουδαστών στο πρώτο εξάµηνο σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.,
12. το ανωτέρω σχετικό έγγραφο µε αριθµό 5/03-05-2022 - αρ. εισερχ. πρωτ. Α.Π.Θ.
65283/03-05-2022της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τµήµατος Εικαστικών Και Εφαρµοσµένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. µε το συνηµµένο σε αυτό σχέδιο προκήρυξης,

τις

την προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στο α’ εξάσπουδών
του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
µηνο
του Α.Π.Θ., για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα µε τη συνηµµένη προκήρυξη και
εξουσιοδότησε τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Καθηγητή του Τµήµατος
Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, να υπογράψει τη συνηµµένη προκήρυξη.

αποφάσισε

παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Τµήµα Σπουδών της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδηµαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ., για τη δημοσίευση της συνηµµένης προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο και την αποστολή της στα µέσα μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επίσης
Η

κοινοποιείται στη Σύγκλητο προκειµένου να ανακοινωθεί σε επόµενη συνεδρίασή της.

Ο

Συνημμµένη:

Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων

Πρύτανης

-

Εσωτερική διανοµή

(με συνημµένη την προκήρυξη):

-Κοσμητεία Σχολής Καλών Τεχνών
«Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

στον πίνακα ανακοινώσεων
ια ανάρτηση
προκήρυ
και στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος)
της

-Γραμµατεία Πρυτανικού Συµβουλίου
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ΑΛΑ:

4Υε7469Ψ ΔΧΡ-3ΕΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρυτανικό Συμβούλιο
(αριθµός συνεδρίασης 189/12-05-2022)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (στη συνεδρίασή του µε αριθµό 189/12-082022) και σύµφωνα µε
διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης µε αριθµό Φ.151/116946/Β6/11-102011 (ΦΕΚ 2438/Τ. Β΄/02-11-2011), ὅπως τροποποιήθηκε µε την Υ.Α. Φ. 153/89638/ΑΡ/09-07-2020
(ΦΕΚ 2880/Τ.Β16-07-2020) και ισχύει, καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και
ενδιαφέρονται να λάβουν µέρος στην διαδικασία επιλογής υποιμηφίων
την συµµετοχή τους στις
εισιτήριες εξετάσεις του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., να υποβάλλουν, από 0Ί έως και 10 Ιουνίου 2022, τα δικαιολογητικά τους, στα
γραφεία του Τµήµατος, στην οδό Ικονίου Ί, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

τις

για

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Έντυπη αίτηση, (η οποία χορηγείται από το Τµήµα ή λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Τµήµα-

1.

τος: Πίίρς:/ΛΝνννν.νίς.Βι{Π.αΠ/απακοἰποςοίθ)
2. Τίπλος σπουδών ή αποδεικτικό απόλυσης
τριταξίου γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής

(οι

υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου
από αντίστοιχη τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οισοτίµου τίλου σχολείου µέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερι-

κταταξίου γυμνασίου ή
κού).
Όσοι από τους υποψήφιους κατέχουν Τίτλο µέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου της απόλυσής τους μεταφρασμένο από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από την αρμόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίσης γίνονται δεκτές μεταφράσεις που γίνονται από δικηγόρο που έχει το δικαίωµα µεδιατάξεις του άρθρου 96, παρ. 256, του Ν.4194/2013. Από 01-09τάφρασης σύμφωνα µε
2021 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στη διεύθυνση
πιεἰβ/[ΓαΦεἰς.θεΓνἰοθς.οον.οΓ ή µέσω της εφαρµογής «Πιστοποιηµένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 9ον.ᾳΓ. Αναζήτηση περαιτέρω λεπτομερειών και διευκρινίσεων
τη
διαδικασία επικυρώσεων
μεταφράσεων αλλοδαπών εγγράφων µπορεί να γίνει στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας: (ΠΗρς:/ΛΜννν.πιία.αΓ/γρἰγεδἰος-αία-ἴοι-

τις

για

και

)

Ρο!Η/πιεία/γας/ἰΚΙ-γρίγοςἰθ/-πιείαρῃηγαςιἰκΙ-γρἰγεςία.ΠίπΙ
και,
β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, νομίμως
κυρωμµένη και µεταφρασμένη, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαί(δευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

επι-

της Χώρας αυτής.

3.
4.

Φάκελος µε καλλιτεχνική εργασία.
Ὑπεύθυνη Δήλωση για την γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών (στην ιστοσελίδα του

8.

Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
τοπροσωπίας (Φωτοτυπία).

Τµήµατος ΠΙρς:/ΛΜννν.νίς.Βμίη.αγ/απθΚκοἰποςεἰς)

(ΝΙΘΑ) ή

άδειας παραμονής ή άλλο µέσο απόδειξης ταυ-

η επίδειξη από τον/την
του διαβατηρίου του/της (ΝΙΘΦΑ) ή της άδειας παραμονής
του/της αν διαμένει στην Ελλάδα, ή άλλου µέσου απόδειξης ταυτοπροσωπίας.

Κατά την

αυτοπρόσωπη υποβολή των δικαιολογητικών απαραίτητη είναι

υποψήφιο/α της ταυτότητάς του/της

ή

189 ΘΗΔ 29 (Πρόσκληση υποψηφίων µε ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση-Εισιτήριες Εξετάσεις Σχ. Καλών Τεχνών 2022-2023).4οο
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Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν επίσης να σταλούν στην Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, στη Γραμματεία του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., στην οδό Ικονίου Ί, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης (Τ.Ι.56430), εντός των ανωτέρω ημερομηνιών, µε Υπηρεσία Ταχυμεταφορών (ΟοιωΠεη), µε σχετική εξουσιοδότηση του/της
υποψηφίου/ας στην υπηρεσία ταχυµεταφορών για
α) την κατάθεση των δικαιολογητικών
β) την παραλαβή του αποδεικτικού παραλαβής των έργων από την επιτροπή που εµπεριέχει τον κωδικό-αριθμό πρωτοκόλλου υποψηφίου/ίας και θα πρέπει να επιστραφεί
:

και

στον/στην υποψήφιο/α.

Τα αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του τµήµατος µε τον αριθµό πρωτοπου θα τους δοθεί την ηµέρα της υποβολής των δικαιολογητικών.
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 εισιτήριες εξετάσεις του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του έτους 2022, αφού υποβάλουν νέα σχετική αἴτηση.
Κόλλου

Θεσσαλονίκη, 12-05-2022
Ο Πρύταν

189 ΘΗΔ 29 (Πρόσκληση υποψηφίων µε ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση-Εισιτήριες Εξετάσεις Σχ. Καλών Τεχνών 2022-2023).4οο
Μννν αμίῃ.αΓ
541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κ Τηλ. Κέντρο 2310 99 6000
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κα

πα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
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Θέμα:

“Ἠροκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2022 -2023 και προκήρυξη εξετάσεων µε
Ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση»

Σας αποστέλλουµε. την προκήρυξη των Εισιτηρίων Εξετάσεων και την
προκήρυξη εξετάσεων µε ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση. για την εισαγωγή
σπουδαστών στο πρώτο εξάµηνο σπουδών. του Τµήµατος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ., σχέδιο αίτησης µε τις
οδηγίες για τις εξετάσεις θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Τµήµατος (ννννν.νἰς.απ{].στ).
σας επισηµαίνουµε δε ότι δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου για την
πρώτη περίπτωση και όλοι οι απόφοιτοι Γυμνασίου για την δεύτερη περίπτωση. χωρίς
καμία εξαίρεση.
Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα µε την προκήρυξη στη ζωγραφική και
ιδιαίτερα στο σχέδιο και στο χρώμα.
Παρακαλούμε να διαβιβάσετε το έγγραφο αυτό στα Γυμνάσια και στα Λύκεια.
ώστε να ενημερωθούν οἱ µαθητές και ειδικότερα οἱ απόφοιτοι. για το δικαίωµα
συµµετοχής τους στις εξετάσεις.

