
Αγαπητοί γονείς, 

          Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία 

Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886) διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021 σας 

ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) 

εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε 

εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ 

τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων).                               .                                    

Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) 

Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού 

    Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-

2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 

Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη 

διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) 

μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (για τα σχολεία Δυτικής Αττικής 

είναι το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου).                       )    

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής 

μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό 

ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση 

μονίμου κατοικίας τους. 

    Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση 

συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να αποστείλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις 

υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και 

από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των 

μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων.           . 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν 

ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Καλλιτεχνικό Σχολείο την αίτηση 

και τα ανωτέρω σχετικά συνημμένα. 

   Οι Διευθυντές των Καλλιτεχνικών Σχολείων οφείλουν, αφού ελέγξουν την 

ορθότητα των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να 

αποστείλουν στους αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 

οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στo 

Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους.                      

   Οι Διευθυντές των Καλλιτεχνικών Σχολείων να αποστείλουν μετά τη 

λήξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής αιτήσεων των γονέων – κηδεμόνων, 

στις 31 Μαΐου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση spoudonde@minedu.gov.gr, τον 

συνολικό αριθμό των πρωτοκολλημένων αιτήσεων που κατατέθηκαν στο σχολείο 

τους. Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως 

ενημέρωση με νέο έγγραφο. 

                                                  Η Διευθύντρια του σχολείου 

                                                 Μαρκέλλα Ι. Θεοδοσίου 


