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Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι κατόπιv της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στις
30.3.2016, και επειδή τo γvωστικό αντικείμενο της Σχολής έχει
ιδιαιτερότητα σε σχέση με τo γvωστικό αντικείμενο άλλων Α.Ε.I.,
απαιτείται δηλαδή ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση από τους
ενδιαφερόμενους για vα φοιτήσουν στη Σχολή ─ oι εμπίπτοντες στηv
κατηγορία τωv ειδικών διατάξεων της παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν.
4186/2013 ─ μπορούν να εισαχθούν σε ποσοστό που ορίζεται σε 5% επί
του αριθμού εισακτέων.

Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στην ανωτέρω ειδική κατηγορία, οφείλουν:
(α) vα προσκομίσουν φάκελο με σχετικές εργασίες, μέχρι κατ’
ανώτατο όριο 15 έργα (σχέδια ασπρόμαυρα και σχέδια σε χρώμα κλπ),
(β) vα προσέλθουν σε εξετάσεις σχεδίου από εκμαγείο ή εκ φυσικού
προτύπου ─ ή εξετάσεις δημιουργίας απτικού έργου από υλικά της
επιλογής τους για τους υποψήφιους που είναι τυφλοί με μειωμένη
οπτική οξύτητα.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν επί δύο ημέρες, και για τέσσερεις (4) ώρες

ανά ημέρα (από τις 8.30 π.μ. - 12.30 μ.μ.), στις 24.10.2016 και στις

25.10.2016 και oι υποψήφιοι θα πρέπει vα εκπονήσουν σχέδια σε



ασπρόμαυρο από εκμαγείο ή εκ φυσικού προτύπου. Οι τυφλοί με
μειωμένη οπτική οξύτητα υποψήφιοι θα πρέπει να εκπονήσουν απτικά
έργα από διάφορα υλικά της επιλογής τους. Για τους κωφούς/βαρήκοους
υποψήφιους, κατόπιν αίτησής τους, θα παρέχεται υπηρεσία
διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα καθ’ όλη τη διάρκεια
των εξετάσεων. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας τωv
υποψηφίων στις ανωτέρω ημερομηνίες (λόγω ασθένειας) μπορούν vα
παραταθούν oι ημερομηνίες εξετάσεων για δύο ακόμη ημέρες, τις ίδιες
ώρες.

Τα απαιτούμενα υλικά, δηλαδή, η πινακίδα, το χαρτί σχεδίου, το μολύβι,
το κάρβουνο ή το μελάνι για τη δοκιμασία του σχεδίου, καθώς επίσης, και
τα υλικά των απτικών έργων στην περίπτωση των τυφλών υποψηφίων,
προσκομίζονται από τον υποψήφιο.
Η Επταμελής Επιτροπή Εξετάσεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
λαμβανομένων υπόψη των  ειδικών συνθηκών, θα κρίνει τα έργα τους και
το φάκελο με τις σχετικές εργασίες.

Οι εμπίπτοντες στην κατηγορία των Ειδικών Διατάξεων (παράγραφος
24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013) είναι οι κάτωθι:
τυφλοί με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%), κωφοί,
κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική
αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως
αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία
Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις
νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari,
από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από
σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με
φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή
κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση – αιμορροφιλίες και
υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού
των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού,
παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1,
πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με
κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία τουλάχιστον  67%, πάσχοντες από
φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής
αγωγής δια βίου από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή,
καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες
χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από



κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν
μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης <35%), τεκμηριωμένο
από εξειδικευμένες νοσοκομειακές μονάδες ηχωκαρδιολογίας και επιβεβαιωμένο σε
μαγνητική τομογραφία καρδιάς από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή
πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το
σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες
από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας
φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν
ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και
συνεχίζουν με διαφορετική φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το
σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, από
σαρκοείδωση υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής πνεύμονος ή/και
ΚΝΣ, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, από συστηματικό
ερυθηματώδη λύκο υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία λόγω προσβολής νεφρών
ή/και ΚΝΣ ή/και οργάνων υμένων ή/και αίματος, από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από νεανική
ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των 14 ετών παρά τη βιολογική
θεραπεία, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από
σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία, από
νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση,
από ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, από
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία υπό μείζονα ανοσοκατασταλτική θεραπεία, καθώς και οι
πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν
εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80%
εξεταζόμενοι κατά περίπτωση.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις προαναφερόμενες
εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
2016 μέχρι και την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016, στη Γραμματεία
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
(Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα), και ώρες 11.00 – 13.00 συνοδευόμενη  από
τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή
οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
2. Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από τις Επταμελείς Επιτροπές Έκδοσης
Πιστοποιητικών Διαπίστωσης Πάθησης για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά με υπουργική απόφαση.
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Από τη Γραμματεία
Σημείωση: Στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών λειτουργεί Μονάδα Ακαδημαϊκής
Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις.


