
Αγαπθτοί Γονείσ και Κθδεμόνεσ, 
 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία 
Καλλιτεχνικϊν Σχολείων» (Βϋ 886) διόρκωςθ ςφάλματοσ ΦΕΚ Β’ 1065/19-03-2021 
ςασ ενθμερϊνουμε ότι ςτθν Αϋ τάξθ των Καλλιτεχνικϊν Σχολείων (Γυμναςίων) 

εγγράφονται μακθτζσ απόφοιτοι Δθμοτικϊν Σχολείων, εφόςον επιτφχουν ςε  
εξετάςεισ που διενεργοφνται για τθν επιλογι μακθτϊν που κα φοιτιςουν ςτθν Αϋ 
τάξθ των Καλλιτεχνικϊν Σχολείων (Γυμναςίων). 
Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργοφν τρεισ κατευκφνςεισ: α) Εικαςτικϊν Τεχνϊν β) 

Θεάτρου-Κινθματογράφου γ) Χοροφ. 
Για τθν ειςαγωγι μακθτϊν ςτα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, 
οι γονείσ-κθδεμόνεσ των υποψθφίων μακθτϊν από τισ 10 Μαΐου ζωσ τισ 31 Μαΐου 

2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία 
επιλογισ (ςτθν οποία δφναται να δθλϊςουν μζχρι δφο κατευκφνςεισ) μόνο ςτο 
Καλλιτεχνικό Σχολείο τθσ περιοχισ τουσ (ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα) 

Οι γονείσ-κθδεμόνεσ των υποψθφίων μακθτϊν των Καλλιτεχνικϊν Σχολείων Αττικισ 
μαηί με τθν αίτθςθ ςτο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποςτείλουν λογαριαςμό 
ΔΕΚΟ ι άλλο αξιόπιςτο αποδεικτικό ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 

διεφκυνςθ μονίμου κατοικίασ τουσ. 
Όςον αφορά ςτθν κατεφκυνςθ Χοροφ, οι γονείσ/κθδεμόνεσ μαηί με τθν αίτθςθ 
ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ πρζπει να αποςτείλουν Ιατρικζσ Βεβαιϊςεισ 

υγείασ και καλισ φυςικισ/ορκοπεδικισ κατάςταςθσ από Πακολόγο/Παιδίατρο και 
από Ορκοπεδικό γιατρό, ςτισ οποίεσ κα βεβαιϊνεται θ δυνατότθτα φοίτθςθσ των 
μακθτϊν ςτθν κατεφκυνςθ Χοροφ των Καλλιτεχνικϊν Σχολείων. 
Επιςημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείσ-κηδεμόνεσ πρζπει να ςτείλουν  

ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ςτο Καλλιτεχνικό Σχολείο την αίτηςη 
και τα ανωτζρω ςχετικά ςυνημμζνα. 
Οι Διευθυντζσ των Καλλιτεχνικών  Σχολείων οφείλουν,  αφοφ ελζγξουν την 

ορθότητα των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήςουν την αίτηςη και να  
αποςτείλουν ςτουσ αιτοφντεσ τον αριθμό πρωτοκόλλου τησ αίτηςήσ τουσ.  
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή τησ αίτηςησ 

οι ενδιαφερόμενοι γονείσ-κθδεμόνεσ κα απευκφνονται τηλεφωνικά ςτo 
Καλλιτεχνικό Σχολείο τθσ περιοχισ τουσ.  
Οι Διευκυντζσ των Καλλιτεχνικϊν Σχολείων κα αποςτείλουν μετά τθ λιξθ τθσ 

διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςτολισ αιτιςεων των γονζων – κθδεμόνων, ςτισ 31 
Μαΐου 2021, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ spoudonde@minedu.gov.gr, τον 
ςυνολικό αρικμό των πρωτοκολλθμζνων αιτιςεων που κατατζκθκαν ςτο ςχολείο 
τουσ. Για τον κακοριςμό των θμερομθνιϊν των εξετάςεων κα γίνει εγκαίρωσ 

ενθμζρωςθ με νζο ζγγραφο. 
 
                                                                                        Η Διευκφντρια του Σχολείου 

 
                                                                                           Αποςτολοποφλου  Μάνκα 


