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ΑΙΤΗΣΗ 
ΔΗΛΩΣΗ ΥΡΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

(για τισ προκριματικζσ και ειςαγωγικζσ εξετάςεισ τησ Δραματικήσ Σχολήσ 
του Κρατικοφ Θεάτρου Βορείου Ελλάδοσ) 
Η ςυμπλήρωςη τησ αίτηςησ και του ερωτηματολογίου 

είναι υποχρεωτική για όλουσ τουσ υποψηφίουσ 

1. 
Επώνυμο: 

Πνομα:  

Όνομα και επώνυμο πατζρα:  

Όνομα και επώνυμο μθτζρασ:  

Ημερομθνία / ζτοσ γζννθςθσ:  

Τόποσ γζννθςθσ: 

Περιφζρεια:       Διμοσ: 

Χώρα εξωτερικοφ:  

Διεφκυνςθ κατοικίασ: 

Οδόσ:       Αρικμόσ:       Ταχ, Κώδ. 

Πόλθ:       Τθλζφωνο: 

Αρικμ. Μθτρώου αρρζνων ι Δθμοτ/γίου: 

Εκνικότθτα:       Ικαγζνεια: 

Αρικμόσ Δελτίου ταυτότθτασ: 

Ημερομθνία ζκδοςθσ:       Αρχι: 



Αρικμόσ διαβατθρίου: 

Ημερομθνία ζκδοςθσ:    Αρχι: 

Οικογενειακι κατάςταςθ:      Ζγγαμοσ       Άγαμοσ 

 Διαηευγμζνοσ / θ Αρικμόσ τζκνων 

2. 
Λφκειο αποφοίτθςθσ: 

 Δθμόςιο  Ιδιωτικό 

Τόποσ ςτον οποίο ανικει το Λφκειο που αποφοιτιςατε: 

Περιφζρεια:       Διμοσ: 

Χώρα εξωτερικοφ:  

Χρονολογία αποφοίτθςθσ:  

Γενικόσ βακμόσ αποφοίτθςθσ:  

3. 
Άλλεσ ςπουδζσ: 



Ξζνεσ γλώςςεσ: 
Σημειϊςτε ολογράφωσ το επίπεδο γνϊςησ: Άριςτα – Πολφ καλά – Καλά - Μζτρια 

 
  Αγγλικά Γαλλικά  Ιταλικά Γερμανικά Άλλθ  

 Ανάγνωςθ       

 Ομιλία       

 Γραφι       

        

 
 
 
 

4. 

Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα κεάτρου ςτο παρελκόν; Ναι                                 Όχι   

 
Δραματικι Σχολι:                                                                                             Ζτοσ:   
 
Θεατρικό Εργαςτιρι:                                                                                        Ζτοσ:  
 
Αλλοφ:                                                                                                                  Ζτοσ:  
 

Ζχετε παρακολουκιςει μακιματα χοροφ ςτο παρελκόν;                 Ναι      Όχι  

 
Αν ναι, ςθμειώςτε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία: 
 
 
 
 

Ζχετε γνώςεισ μουςικισ; Παίηεται κάποιο όργανο;                           Ναι                                                       Όχι  

 
Αν ναι, ςθμειώςτε ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία: 
 
 
 
 

 
 
 

5. 
Ροια κεατρικά ζργα ζχετε διαβάςει τον τελευταίο χρόνο; (Σημειϊςτε αξιολογικά) 
 
Ζργο:                                                                                      Συγγραφζασ: 
 
Ζργο:                                                                                      Συγγραφζασ:  
 
Ζργο:                                                                                      Συγγραφζασ:  
 
Ζργο:                                                                                      Συγγραφζασ:  
 
Ζργο:                                                                                      Συγγραφζασ:  
 



Ροιεσ κεατρικζσ παραςτάςεισ παρακολουκιςατε τον τελευταίο χρόνο; (Σημειϊςτε αξιολογικά) 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ροιεσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ είδατε τον τελευταίο χρόνο; (Σημειϊςτε αξιολογικά) 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ροια μουςικά ζργα ζχετε ακοφςει;  (ςημειϊςτε αξιολογικά) 

Ζργο:  Συνκζτθσ: 

Ζργο:   Συνκζτθσ: 

Ζργο:   Συνκζτθσ: 

Ζργο:   Συνκζτθσ: 

Ζργο:     Συνκζτθσ: 

6. 

Ζχετε λάβει μζροσ ςε κεατρικι παράςταςθ;    Ναι  Όχι 

(εάν ναι ςημειϊςτε:) 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 

Ζργο:  Σκθνοκζτθσ: 



Με την αίτηση αυτή δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους κανόνες που θέτει η Δραματική Σχολή του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για την διεξαγωγή των προκριματικών και εισαγωγικών 
εξετάσεων του Τμήματος της Υποκριτικής. Επίσης δηλώνω ότι αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
συμμετάσχω στις εξετάσεις θα ειδοποιήσω τη Σχολή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ορισθείσα 
ημερομηνία της εξέτασης (εγγράφως ή τηλεφωνικώς μέσα στις εργάσιμες ώρες) γνωρίζοντας ότι σε 
αντίθετη περίπτωση η Σχολή έχει το δικαίωμα να με αποκλείσει από κάθε μελλοντική εξέταση. Επίσης 
δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της Αίτησης – Δήλωσης είναι ακριβή και κάθε παράλειψη ή εσφαλμένη 
πληροφορία θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό μου από τις εξετάσεις.
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