
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ 
   ΤΕΘΧ/560842/15240/4209/1835 
Εισαγωγικές εξετάσεις «Ταλέντων» σχολικού έτους 

2020 - 2021. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 12 και το άρθρο 14 του 
ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχο-
λών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, κρατικού 
βραβείου θεάτρου και καταργήσεως αδείας ασκήσεως 
επαγγέλματος ηθοποιού» (Α΄ 127).

3. Το άρθρο 64 του ν.  4559/2018 «Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 142), με το οποίο τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθη-
καν ή καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 1158/1981, το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130) και 
την υπ’ αρ. 16984/3.4.1998 απόφαση του Υπουργού Πο-
λιτισμού (Β’ 386).

4. Την παρ.  4 του άρθρου 1 και το άρθρο 3 του 
ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα 
με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και με το άρθρο 
25 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).

5. Toν ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.λπ.» 
(Α΄ 114).

7. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄ 7, διόρθωση σφάλματος Α΄ 158).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων (Α΄ 123).

10. Το άρθρο 8 του π.δ. 370/1983 «Περί κανονισμού 
οργανώσεως και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραμα-

τικής Τέχνης, (Τμ. Υποκριτικής)» (Α΄ 130), όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 2στ του άρθρου 32 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17) και το άρθρο 64 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

11. Την υπ’ αρ. 16984/3.4.1998 απόφαση «Καθορισμός 
τρόπου και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υποψηφίων 
σπουδαστών εισαγωγικών εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών 
Δραματικής Τέχνης και Χορού» (Β’ 386).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/ 
334109/8288/2290/755/1-7-2020 απόφαση «Παράταση 
προθεσμίας διεξαγωγής εισαγωγικών, επαναληπτικών, 
κατατακτηρίων και διπλωματικών εξετάσεων Ανωτέρων 
Σχολών Δραματικής Τέχνης και Ανωτέρων Σχολών Χο-
ρού (Β’ 2769).

13. Τη γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανωτέ-
ρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 25 του 
ν. 1158/1981.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, προκηρύσσουμε:

1. Τη διενέργεια των εξετάσεων, για την κατ’ εξαίρεση 
εισαγωγή στο Α΄ έτος των Ανωτέρων Σχολών Δραματι-
κής Τέχνης (Τμ. Υποκριτικής), υποψηφίων σπουδαστών 
που δεν κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυ-
μνασίου παλαιού τύπου (εφόσον έχουν διακόψει ορι-
στικά το σχολείο) και είναι προικισμένοι στη δραματική 
τέχνη (ταλέντα), οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρετικές 
και ειδικές προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του 
ν. 1158/1981 για το σχολικό έτος 2020-2021.

2. Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων 
θα γνωστοποιηθούν από τη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής 
Εκπαίδευσης με ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στο 
κτήριο της οδού Ρεθύμνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυ-
ακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Α. www.culture.gr (στη διαδρομή: 
Για τον Πολίτη/Πληροφορίες για τον Πολίτη -Σύγχρονος 
Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και 
Χορού).

3. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι 
έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 
τις 30.6.2020.

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις ει-
σαγωγικές εξετάσεις:

α) Αίτηση (αντίγραφό της υπάρχει σε έντυπη μορφή 
στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου και σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.culture.gr 
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(στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/Πληροφορίες για τον Πο-
λίτη -Σύγχρονος Πολιτισμός/Θέατρο και Χορός/Εξετά-
σεις Θεάτρου και Χορού). Η αίτηση υπογράφεται από 
τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην 
αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυ-
μο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου 
καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που κατέχει.

β) Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου σε ευκρινές φω-
τοαντίγραφο (ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης) και υπεύθυνη δήλωση ότι έχει διακόψει οριστικά 
τις σπουδές του στο Λύκειο (έτος και τάξη διακοπής της 
φοίτησης).

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της 
αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με 
τίτλο σπουδών της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από 
τις κατά τόπους Διεύθυνσεις Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές 
φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει 
το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να απο-
δεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαι-
ολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-
ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να 
συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του 
ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως και τις 20 Οκτω-
βρίου 2020:

i. Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση teth.dthh@culture.gr. Στην περίπτωση αυτή, 
η αίτηση (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο) και 
τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν 
σε ηλεκτρονική μορφή (αφού σαρωθούν ηλεκτρονικά - 
«σκαναριστούν»).

Αποδεκτοί θα γίνονται οι τύποι αρχείων pdf, doc, docx. 
ή

ii. Με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 
106 82 Αθήνα (σφραγίδα ταχυδρομείου έως και τις 
20-10-2020 φυλάσσεται η απόδειξη του ταχυδρομείου 
από τον υποψήφιο)

iii. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της 
αίτησης και των δικαιολογητικών με τους προαναφερό-
μενους τρόπους, είναι δυνατή η κατάθεση με φυσική 
παρουσία του ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22 και 
ώρες 09:00-15:00) απαραιτήτως μετά από τηλεφωνικό 

ραντεβού στα τηλέφωνα 213-13-22418, -22537 και αυ-
στηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων κοι-
νωνικής απόστασης λόγω της πανδημίας COVID-19.

Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη 
κατά την κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων (ανεξάρτητα 
από τον τρόπο υποβολής της).

5. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψή-
φιοι, είναι:

α. Υποκριτική (δύο μονόλογοι της επιλογής των υπο-
ψηφίων).

β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ενός τραγουδιού (της 
επιλογής των υποψηφίων).

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

6. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστι-
κά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση 
και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμ-
φάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα 
τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση ή αποκλει-
στεί από την Επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία λαμβάνει 
μονάδα.

7. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται μετά 
την κύρωση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, του ονομαστικού πίνακα των εισαγομένων, που 
θα καταρτίσει η εξεταστική Επιτροπή.

Ο πίνακας ανακοινώνεται στο κτήριο της οδού Ρεθύ-
μνου 1, Αθήνα και στο διαδικτυακό τόπο www.culture.gr 
(στη διαδρομή: Για τον Πολίτη/Σύγχρονος Πολιτισμός/
Θέατρο και Χορός/Εξετάσεις Θεάτρου και Χορού).

8. Τα υποβληθέντα με την αίτηση δικαιολογητικά δεν 
επιστρέφονται.

9. Οι υποψήφιοι κατά την έναρξη και διάρκεια των 
εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική 
τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυ-
τότητάς τους.

10. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εισαγωγι-
κών εξετάσεων των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέ-
χνης θα πρέπει να γίνεται αυστηρή τήρηση των γενικών 
και ειδικών κανόνων που αφορούν στον περιορισμό της 
διασποράς της τρέχουσας πανδημίας, όπως αυτοί ορί-
ζονται από τις ισχύουσες κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02045411510200002*


		2020-10-15T13:01:29+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




