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Χωρίς Χαρτόσηµο 

 
ΠΡΟΣ:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΧΟΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΧΟΡΟΥ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
 

Επώνυµο:  
 
 
Όνοµα:. 
 
 
Όνοµα Πατέρα: 
 
 
Αριθ. ∆ελτίου Ταυτότητας: 
 
Email:  
 
∆ιεύθυνση 
Οδός:  
Αριθ.:                   
Τ.Κ:  
Πόλη:  
 
Τηλέφωνα 
Σταθερό: 
Κινητό: 
 
Τίτλος σπουδών 
Είδος τίτλου:  
Σχολείο αποφοίτησης:  
Έτος αποφοίτησης:  
 

Υποβάλλω αίτηση συµµετοχής (και τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά) στις εισαγωγικές 
εξετάσεις των Ανωτέρων Σχολών ∆ραµατικής 
Τέχνης  σχολικού έτους 2014 – 15, στην 
κατηγορία: 

 
 □ ∆ραµατικής Τέχνης (τουλάχιστον Απόφοιτοι 
Λυκείου) 
∆ικαιολογητικά: 
1) Φωτοαντίγραφο  Αστυν. Ταυτότητος   
2) Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου ή 
ισότιµου τίτλου       
3) Ισοτιµία (εφόσον ο τίτλος σπουδών 
προέρχεται από το εξωτερικό) 
Συνηµµένα: ……….φύλλα 

 
 □ «Εξαιρετικά Ταλέντα» (απευθύνεται σε 
όσους δεν κατέχουν  απολυτήριο Λυκείου και 
έχουν εγκαταλείψει οριστικά τη Β΄βάθµια 
εκπαίδευση) 
∆ικαιολογητικά: 
1) Φωτοαντίγραφο  Αστυν. Ταυτότητος   
2) Φωτοαντίγραφο Απολυτήριου Γυµνασίου ή 
ισότιµου τίτλου 
3) Ισοτιµία (εφόσον ο τίτλος σπουδών 
προέρχεται από το εξωτερικό) 
4) Υπεύθυνη ∆ήλωση περί οριστικής 
διακοπής σπουδών (σχολείο, έτος και χρονιά 
διακοπής φοίτησης) 
Συνηµµένα: ……….φύλλα 

 
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που 
αναγράφω στην παρούσα είναι ακριβή. 
 

Αθήνα,                           2014 Ο/Η Αιτ 
(υπογραφή) 

 

 

-Συµπληρώστε όλα τα πεδία και στις δύο στήλες, επιλέξτε κατηγορία (µε X πάνω ή δίπλα στο □)  και 

υπογράψτε την αίτηση 
- Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν µέχρι και 15/7/2014, και συνοδεύονται από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. 
- Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής επισυνάψτε σκαναρισµένη την υπογεγραµµένη αίτηση και τα 
δικαιολογητικά  



 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ                                                                                    Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για τις  

ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

σχολ. έτους 2014-15 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Για τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

Οι αιτήσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου 2014: 
- Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα, αυτοπροσώπως, ή µέσω 

εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 – 15:00, ή 

- Με συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα 

(σφραγίδα ταχυδροµείου έως 15/7/14 – φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδροµείου από τον υποψήφιο), ή  

- Με ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση teth.dthh@culture.gr . Η αίτηση (υπογεγραµµένη) και τα 

λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική µορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν») . 

Αποδεκτοί τύποι αρχείων:  pdf, doc, docx . 
 

 

1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 
α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη µορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική µορφή στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yppo.gr / Σύγχρονος Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και 

Χορού). Η αίτηση συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο. 

β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυµνασίου ή άλλης ισότιµης Σχολής της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται 

βεβαίωση αντιστοιχίας µε απολυτήρια Λυκείου της ηµεδαπής (χορηγείται από τις ∆/νσεις Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης).   

γ) Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυµο από 

το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο). 
 

2. Εξεταζόµενα µαθήµατα 

α. Υποκριτική: 

• Μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου (από το αρχαίο δράµα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο) 

• Απόδοση ενός κειµένου (που θα δοθεί στον υποψήφιο) σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επιτροπής 

β.  Απαγγελία ενός ποιήµατος και ένα Τραγούδι (της επιλογής του υποψηφίου) 

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά)  
 

3. Εξετάσεις 
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τα µαθήµατα 

Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού από 11 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα  Πέµπτη και  ώρα 09.00.  

Αλφαβητικός πίνακας των εξεταζοµένων κατά ηµέρα για τα µαθήµατα «Υποκριτική» και «Απαγγελία – Τραγούδι» και ο 

χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την 3η Σεπτεµβρίου 2014, στην οδό Ρεθύµνου 1, Αθήνα και στο site  

www.yppo.gr. (Σύγχρονος Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον Πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).  
 

 
***** 

Πληροφορίες για τις Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης υπάρχουν στο site του Υπουργείου (www.yppo.gr Σύγχρονος 

Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης).  

 
******* 

 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις της ∆ραµατικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου: 210 – 52.25.634 (www.n-t.gr ). 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις της ∆ραµατικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος: 2310 – 58.91.04. 

(www.ntng.gr ). 

 
 



 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ                                                                                    Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για τις  

ΑΝΩΤΕΡΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ  ΣΧΟΛΕΣ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ  

σχολ. έτους 2014-15 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Για όσους δεν διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου  

(ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑΛΕΝΤΑ του άρθρου 12 του Ν. 1158/81) 

 

Οι αιτήσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και 15 Ιουλίου 2014: 
- Στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα, αυτοπροσώπως, ή µέσω 

εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 08:00 – 15:00, ή 

- Με συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού, Μπουµπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα 

(σφραγίδα ταχυδροµείου έως 15/7/14 – φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδροµείου από τον υποψήφιο), ή  

- Με ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση teth.dthh@culture.gr . Η αίτηση (υπογεγραµµένη) και τα 

λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν σε ηλεκτρονική µορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - «σκαναριστούν») . 

Αποδεκτοί τύποι αρχείων:  pdf, doc, docx . 

 
 

1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 
α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη µορφή στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική µορφή στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου www.yppo.gr / Σύγχρονος Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Εξετάσεις Θεάτρου και 

Χορού). Η αίτηση συµπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο. 

β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυµνασίου σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και υπεύθυνη 

δήλωση ότι έχει διακόψει οριστικά τις σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής φοίτησης). 

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας µε τίτλο σπουδών της 

ηµεδαπής (χορηγείται από τις ∆/νσεις Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης).   

γ) Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυµο από 

το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται µε την υποβολή πρόσθετου επίσηµου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

 
 

2. Εξεταζόµενα µαθήµατα: 
α. Υποκριτική: ∆ύο µονόλογοι της επιλογής του υποψηφίου 

β.  Απαγγελία ενός ποιήµατος και ένα Τραγούδι (της επιλογής του υποψηφίου) 

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά) 
 

3. Εξετάσεις 

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, την Τετάρτη 10 

Σεπτεµβρίου 2014 και  από ώρα 10.00 π. µ. (ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την 3η Σεπτεµβρίου 

2013, στην οδό Ρεθύµνου 1, Αθήνα και στο site  www.yppo.gr  Σύγχρονος Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον πολίτη / 

Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού). 

 

 
***** 

Πληροφορίες για τις Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης υπάρχουν στο site του Υπουργείου (www.yppo.gr Σύγχρονος 

Πολιτισµός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Ανώτερες Σχολές ∆ραµατικής Τέχνης).  

 

 

 

 

 

 


