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Εισαγωγή στα Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας - 2021
Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι οι Εξετάσεις για εισαγωγή στo Τμήμα
Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, στο Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στο Τμήμα Εικαστικών
Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα πραγματοποιηθούν
κατά την περίοδο 30 Αυγούστου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2021, στο Γυμνάσιο Διανέλλου και
Θεοδότου στη Λευκωσία (Αγ. Αντωνίου 25, Τ.Κ. 2002, Στρόβολος, δίπλα από το οίκημα του
ΑΠΟΕΛ). Επισημαίνεται ότι θα λειτουργήσουν Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα για τα θετικά
κρούσματα ή τις επαφές κρουσμάτων της νόσου Covid-19.
Οι Εξετάσεις διαρκούν πέντε (5) εργάσιμες μέρες από τις 9:00 π.μ. μέχρι και τις 3:00 μ.μ. Την
πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι καλούνται όπως προσέλθουν στις
8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.
Οι αιτήσεις υποψηφίων για συμμετοχή στις υπό αναφορά Εξετάσεις πρέπει να υποβληθούν
από τις 8 μέχρι τις 22 Ιουλίου 2021 στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων (Μεγάρων 23,
2032, Στρόβολος) ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (Ταχ. Θυρίδα 28777, 2082, Στρόβολος)
με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά
έντυπα συμμετοχής στις Εξετάσεις από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων και
ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων www.moec.gov.cy/ypexams.
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την Αίτησή τους:
α.
β.
γ.

δ.

Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό
Απόλυσης.
Δύο πρόσφατες φωτογραφίες πιστοποιημένες από τον Κοινοτάρχη της περιοχής
διαμονής τους.
Εξεταστικά τέλη ύψους €50.
Οι υποψήφιοι που θα αποστείλουν ταχυδρομικώς την αίτησή τους θα πρέπει να
εκδώσουν ταχυδρομική επιταγή προς: Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας.

Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις Οδηγίες προς Υποψήφιους.
Οι υποψήφιοι πληροφορούνται ότι τα Δελτία Υποψηφίων, καθώς και σχετικές οδηγίες, θα
αποσταλούν ταχυδρομικώς αρχές Αυγούστου. Σε περίπτωση μη παραλαβής τους,
παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων, στο τηλέφωνο
22582900.
Μέτρα προστασίας κατά της νόσου Covid-19
Στις Εξετάσεις για Εισαγωγή στα Τμήματα Καλών Τεχνών της Ελλάδας 2021, θα ισχύει το
Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021, καθώς και το
Πρωτόκολλο Ασφάλειας και Υγείας για τα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα των Παγκύπριων
Εξετάσεων 2021, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων
(https://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12269).

Ο/Η κάθε υποψήφιος/α οφείλει κατά την είσοδό του/της στο Εξεταστικό Κέντρο να
προσκομίζει αποδεικτικό στοιχείο SafePass. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να παρουσιάζει
ένα εκ των πιο κάτω αποδεικτικών:
- Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει παρέλθει διάστημα
3 εβδομάδων. Οι υποψήφιοι μπορούν να παρουσιάζουν την Κάρτα Εμβολιασμού που
δίνεται στα Εμβολιαστικά Κέντρα.
- Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6
μήνες. Οι υποψήφιοι μπορούν να παρουσιάζουν το γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης ή το
γραπτό μήνυμα ανάρρωσης που τους αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο
κινητό τους τηλέφωνο.
- Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν
πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test),
με ισχύ 72 ωρών.
Υποψήφιοι που θα διαγνωστούν ως θετικά κρούσματα ή που θα δηλωθούν ως στενές
επαφές κρουσμάτων της νόσου Covid-19 και η περίοδος περιορισμού τους εμπίπτει στις
ημερομηνίες που θα διεξάγονται οι εξετάσεις, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν
άμεσα την Υπηρεσία Εξετάσεων, στο τηλέφωνο 22582900 και στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο yp_exetaseon@moec.gov.cy. Η Υπηρεσία Εξετάσεων θα επικοινωνήσει μαζί
τους για οδηγίες εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Ασφάλειας και Υγείας για τα Ειδικά
Εξεταστικά Κέντρα.

