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ΘΕΜΑ: «Σπλερίδνληαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 
καζεηώλ ηεο Ά  Γπκλαζίνπ ζην Μνπζηθό Σρνιείν Δξάκαο γηα ην ζρνιηθό 
έηνο 2022-2023» 

 
Γηα ηελ εγγξαθή ησλ καζεηώλ ζηελ Ά  Γπκλαζίνπ ηνπ Μνπζηθνύ 
Σρνιείνπ Δξάκαο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022- 2023, νη γνλείο ή θεδεκόλεο 
ησλ καζεηώλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

επηινγήο νθείινπλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ή ειεθηξνληθά ζηελ 
ειεθηξνληθή δ/λζε ηνπ Μνπζηθνύ Σρνιείνπ Δξάκαο κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 
2022, έσο ηηο 14:00: (e-mail: gymmdram@sch.gr), ή δηά δώζεο ζην 
Σρνιείν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, από ηηο 10:00 κέρξη ηηο 13:00. 

 
Οη γνλείο ή θεδεκόλεο ησλ ππνςεθίσλ καζεηώλ, καδί κε ηελ αίηεζε ζην 
Μνπζηθό Σρνιείν Δξάκαο νθείινπλ λα ππνβάινπλ:  

1. Λνγαξηαζκό θνηλήο σθέιεηαο ΔΕΚΟ (ύδξεπζεο ή ξεύκαηνο ή 

ηειεθώλνπ) ή άιιν αμηόπηζην απνδεηθηηθό ζηνηρείν ζην όλνκά 
ηνπο (π.ρ. Ε1), από ην νπνίν πξνθύπηεη ε δηεύζπλζε κνλίκνπ 
θαηνηθίαο ηνπο. 

2. Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο γνλέσλ/θεδεκόλσλ ή αληίγξαθν 

ηαπηόηεηαο γνλέα/θεδεκόλα. 
 

Η αίηεζε πξέπεη λα ππνγξάθεηαη θαη από ηνπο δύν γνλείο, εθηόο θαη αλ 
ππάξρεη δηθαζηηθή απόθαζε επηκέιεηαο από έλαλ γνλέα, ηελ νπνία 

νθείιεη λα ππνβάιεη ζπλεκκέλα κε ηελ αίηεζή ηνπ.  
 
Όζνη είλαη γνλείο ή θεδεκόλεο δύν ππνςεθίσλ (π.ρ. δηδύκσλ) πξέπεη 
λα θάλνπλ δύν μερσξηζηέο αηηήζεηο.  

 
Σηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο, ην Σρνιείν εληόο δύν 
εξγάζηκσλ εκεξώλ ζα απνζηείιεη ζηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο 
επηβεβαίσζε θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ, καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο, ζην e-

mail πνπ έρνπλ δειώζεη. 
Αλ, όκσο, δε ιάβνπλ απάληεζε εληόο δύν εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 
εκέξα ηεο αίηεζήο ηνπο, ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ ηειεθσληθά κε 
ην Σρνιείν ζην 2521028191. 

 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε: 

 Σην ηειέθσλν: 25210-28191 

 Σηελ ηζηνζειίδα: www.lyk-mous-dramas.dra.sch.gr   

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ  
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ  

Γ/ΝΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η  Π.Δ. ΓΡΑΜΑ   

ΜΟΤΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΓΡΑΜΑ                                          
(ΜΟΤΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ – ΜΟΤΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟ  

ΛΤΚΔΙΟ ) 

 

Tαχ. Γ/νση:  1
ο
  χλμ. Δ.Ο. Γράμας Καβάλας    

Σ.Κ. – Πόλη: 661 00  Γράμα 

E-mail: gymmdram@sch.gr   

             lykmousd@sch.gr 

Πληροφορίες:   Νικόλαος Γιαμαλής 

Σηλέφωνο:       25210-28191   

FAX :               25210-28190 

 
  

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                         Γράμα, 20.5.2022 
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