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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ 
 Μετά από απόφαςθ του Ρρυτανικοφ Συμβουλίου ςτθ ςυνεδρίαςι του με αρικμό 1477/181/03-04-2017 

και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ με αρικμό Φ151/17712/Α5/3-2-2017 (ΦΕΚ 418 τ. 

Β’ 14-2-2017), καλοφνται όςοι ζχουν ιδιαίτερθ καλλιτεχνικι προδιάκεςθ και ενδιαφζρονται να λάβουν 

μζροσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ υποψθφίων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ειςιτιριεσ εξετάςεισ του Τμιματοσ 

Εικαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ, τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 

του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017-2018, να υποβάλλουν, από 1 ζωσ και 10 Ιουνίου 2017, τα δικαιολογθτικά 

τουσ, ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν & Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν 

του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων *Κτιριο Διοίκθςθσ (Μεταβατικό κτίριο), 1οσ όροφοσ, Ρανεπιςτθμιοφπολθ 

45110, Ιωάννινα+.  

Απαραίτθτα δικαιολογθτικά: 

1. Ζντυπθ αίτθςθ ςυμμετοχισ, θ οποία χορθγείται από τθ Γραμματεία του  Τμιματοσ. 

2. Τίτλοσ ςπουδϊν ι αποδεικτικό απόλυςθσ (οι υποψιφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι απολυτθρίου 

τριταξίου Γυμναςίου ι ενδεικτικοφ προαγωγισ από αντίςτοιχθ τάξθ εξαταξίου ι επταταξίου ι οκταταξίου 

Γυμναςίου ι ιςότιμου τίτλου Σχολείου Μζςθσ Εκπαίδευςθσ του εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ, που ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το 20ο ζτοσ τησ ηλικίασ τουσ). 

Πςοι από τουσ υποψιφιουσ κατζχουν τίτλο μζςθσ εκπαίδευςθσ αλλοδαπισ, οφείλουν να προςκομίςουν 

επικυρωμζνο αντίγραφο: 

α) του τίτλου τθσ απόλυςισ τουσ, μεταφραςμζνο από τθν ελλθνικι διπλωματικι αρχι ςτο εξωτερικό ι 

από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Ελλάδασ. Επίςθσ γίνονται δεκτζσ 

μεταφράςεισ που γίνονται από δικθγόρο που ζχει το δικαίωμα μετάφραςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 36§ 2γ του Ν.4194/2013. 

β) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ εκπαιδευτικισ ι διπλωματικισ αρχισ τθσ οικείασ χϊρασ από τθν οποία να 

προκφπτει ότι ο τίτλοσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που κατζχουν τουσ παρζχει τθ δυνατότθτα 

ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ αυτισ. 

Απαραίτθτθ είναι θ επίδειξθ από τον υποψιφιο τθσ ταυτότθτάσ του ι του διαβατθρίου του (visa) ι τθσ 

άδειασ παραμονισ του αν διαμζνει ςτθν Ελλάδα.   

3. Φάκελοσ με καλλιτεχνικι εργαςία  

4. Αςτυνομικι ταυτότθτα (ι φωτοαντίγραφο επικυρωμζνο από επίςθμθ αρχι). 

Υπενκυμίηεται ότι μόνο μετά από κετικι κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ειςιτθρίων Εξετάςεων για το ζργο 

τουσ, κα μπορζςουν οι υποψιφιοι τθσ παραπάνω κατθγορίασ να λάβουν μζροσ ςτισ ειςιτιριεσ εξετάςεισ 

του Τμιματοσ Εικαςτικϊν Τεχνϊν & Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ τθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν του Ρανεπιςτθμίου 

Ιωαννίνων, του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2017-2018. 
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Σασ παρακαλϊ να δεχκείτε τθν αίτθςθ μου με 
τα ςυνθμμζνα  δικαιολογθτικά προσ κρίςθ, με 
ςκοπό να αποκτιςω δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςτισ Ειςιτιριεσ Εξετάςεισ του Τμιματοσ 
Εικαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτθμϊν τθσ Τζχνθσ 
για το ακαδ. ζτοσ 2017-2018, ςφμφωνα τθν 
Υ.Α. Φ151/17712/Α5/3-2-2017 (ΦΕΚ 418 τ.Βϋ 
14-2-2017). 
 
 
Συνθμμζνα υποβάλλω: 
Α) Τον τίτλο ςπουδϊν μου. 
Β) Φάκελο με καλλιτεχνικά ζργα. 
 
 
 
 

Με τιμι, 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 


