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26 Μαρτίου 2020 

Ενημέρωση  
Εξετάσεις – Πληρωμές - Παράσταση 

Αγαπητοί γονείς και φίλοι, 

Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και ασφαλείς! 
Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τα περιοριστικά μέτρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο 
κάτω σημαντικά θέματα: 

1. Εξετάσεις Μουσικής & Μουσικού Θεάτρου: 

o Ελληνικές εξετάσεις και Αγγλικές εξετάσεις Rockschool & Trinity: 

Με τα σημερινά δεδομένα, οι εξετάσεις θα γίνουν μέσα στους μήνες Ιούνιο / Ιούλιο. Δίνεται παράταση 
για τις δηλώσεις και πληρωμές μέχρι το Σάββατο, 25 Απριλίου. 

o Αγγλικές εξετάσεις ABRSM: 

Οι εξετάσεις έχουν ανασταλεί στο παρόν στάδιο. Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από το British Council 

όσον αφορά την διεξαγωγή ή όχι των θερινών εξετάσεων πρακτικής και θεωρίας. Αναλόγως θα 
ανακοινωθεί και ενδεχόμενη νέα διορία δηλώσεων και πληρωμής εξετάσεων θεωρίας. 

2. Εξετάσεις Χορού:  

o Εξετάσεις Μπαλέτου Royal Academy of Dance (RAD) 

Αναμένεται ενημέρωση από τον αντιπρόσωπο εξετάσεων σχετικά με την διεξαγωγή ή όχι των θερινών 
εξετάσεων. Ως εκ τούτου, παγοποιούνται οι δηλώσεις και πληρωμές για τις θερινές εξετάσεις μέχρι 
νεοτέρας. 

o Εξετάσεις Μοντέρνου ISTD: 

Με τα σημερινά δεδομένα, οι εξετάσεις θα γίνουν μέσα στους μήνες Ιούνιο / Ιούλιο. 

3. Τρόποι πληρωμής:  

o Μέχρι την άρση των περιοριστικών μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ, οι πληρωμές που αφορούν δίδακτρα, 
εξέταστρα, βιβλία και μεταφορικά μπορούν να γίνονται μόνο με τους εξής τρόπους: 
i. Πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας JCC Smart (πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σχετική σελίδα). 

ii. Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας ή Τράπεζας Κύπρου, σημειώνοντας στις 

λεπτομέρειες μεταφοράς τα στοιχεία σπουδαστή και περιγραφή πληρωμής. Για τους αριθμούς 
λογαριασμών, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 70088812).  

 

4. Παράσταση «Η Μελωδία της Ευτυχίας»:  

o Η ημερομηνία των παραστάσεων αλλάζει από 24 Απριλίου για τις 14 Ιουλίου 2020. 

o Νεότερη ενημέρωση σχετικά με τις πρόβες θα σταλεί εν ευθέτω χρόνω και αναλόγως των εξελίξεων. 

o Τα εισιτήρια που έχουν εξασφαλιστεί μεταφέρονται αυτόματα για την νέα ημερομηνία.  
o Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιθυμεί ακύρωση των θέσεων του, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε 

με την Tickethour στο 77777040. 

Επ’ ευκαιρίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους σπουδαστές και τους γονείς για την κατανόηση και 
συνεργασία που επιδεικνύουν από την έναρξη των εξ αποστάσεως μαθημάτων. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να 
μοιραστείτε μαζί μας σχόλια και εισηγήσεις. Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις 
τυχόν χρειαστείτε. 

Εκ της Διεύθυνσης.  

 

https://www.jccsmart.com/e-bill/34265017

