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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της 11 Έκτακτης Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
που έλαβε χώρα την Τρίτη, 08/09/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θέµα 4ο:

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας και οργάνωσης σπουδών
του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη

Στο Πανόραµα σήµερα, 08/09/2020, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 18.00,
συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού
Αθλητισµού Περιβάλλοντος ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη, που ορίσθηκε µε τις
657/24.10.2019 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη και το µε
αριθ.πρωτ. 1039/26.09.2014 πρακτικό εκλογής εκπροσώπου εργαζοµένων, µετά την
υπ’ αριθ. 1364/07.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε κανονικά, στα
γραφεία του που βρίσκονται επί της οδού Σαµανίδη 21 στο Πανόραµα του Νοµού
Θεσσαλονίκης.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, µε παρόντα τα 10 (∆έκα) µέλη, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Κισκίνης Αστέριος
1. Θωµαίδου Μαρίνα
2.
Κάλτσιος Σοφοκλής
3.
Μπουλοµύτης Νικόλαος
4.
Παναγιωτίδης Νικόλαος
5.
Λυρούδη Αικατερίνη
6.
Αγγελινούδης Βάιος
7.
Σιββά Μαρία
8.
Καβούνη Μαρία
9.
Ιωαννίδης ∆ηµήτριος
10.
Πολυτίµη Τογκαρίδου
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Κατέβας Γεράσιµος, για την τήρηση των
πρακτικών.
•Σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020)
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καθώς και µε τα διαλαµβανόµενα στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.∆.Α.:
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.∆.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ)
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, το συµβούλιο συνεδρίασε δια περιφοράς.
•Το ∆ιοικητικό συµβούλιο οµόφωνα αποφάνθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης .
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., κάνοντας την εισήγηση, είπε
Κύριοι Σύµβουλοι,
Πρέπει να προχωρήσουµε στην σύνταξη εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας και
οργάνωσης σπουδών του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη

Καλείται το ∆.Σ. να αποφασίσει:
Να εγκρίνει τον νέο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και οργάνωσης σπουδών του
∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη όπως αυτός επισυνάπτεται.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των συµβούλων και τέλος το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει τον νέο εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και οργάνωσης σπουδών του
∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη όπως αυτός επισυνάπτεται.

H απόφαση αυτή πήρε α/α 68/2020.

Για τα παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Κισκίνης Αστέριος

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.
Κισκίνης Αστέριος
2.
Κάλτσιος Σοφοκλής
3.
Μπουλοµύτης Νικόλαος
Παναγιωτίδης Νικόλαος
4.
5.
Λυρούδη Αικατερίνη
6.
Αγγελινούδης Βάιος
7.
Σιββά Μαρία
8.
Καβούνη Μαρία
9.
Ιωαννίδης ∆ηµήτριος
Πολυτίµη Τογκαρίδου
10.
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Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Κ.Ε.Π.Α.Π. ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη µε θέµα “ Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας και οργάνωσης
σπουδών του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη.”

∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
&
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
&
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Το ∆ηµοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει άρθρα
του Κανονισµού.
Η διάρθρωση των σπουδών βασίζεται στην νοµοθεσία που διέπει τα Ωδεία και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισµού. Σε κάθε περίπτωση, η ∆ιεύθυνση του
Ωδείου θα γνωστοποιήσει στους σπουδαστές ή στους γονείς- κηδεµόνες τους τυχόν
αλλαγές µε συµπληρωµατικό έγγραφο.
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1.2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το ∆ηµοτικό Ωδείο Πυλαίας- Χορτιάτη είναι αναγνωρισµένο µουσικό ίδρυµα που
συστάθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 1091/12.07.2012 (ΦΕΚ 2192/Β’/ 24.07.2012) απόφαση
του Υπουργού Πολιτισµού, και αφορά το Ωδείο που στεγάζεται στο Πανόραµα και
µε την υπ’ αριθµ. 788/13.06.2012 (ΦΕΚ 1865/Β’/2016) απόφαση του Υπουργού
Πολιτισµού, και αφορά το Παράρτηµα του Ωδείο που στεγάζεται στην Πυλαία.
Η λειτουργία του υπάγεται διοικητικά στο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος
(Κ.Ε.Π.Α.Π)
του
∆ήµου
Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ως Ν.Π.Ι.∆ διέπεται από τις σχετικές εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων .
Ως µουσικό ίδρυµα διέπεται από τη νοµοθεσία περί Ωδείων και ρυθµίζεται από τις
διατάξεις του Β.∆. 16/66 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων», του Ν.
299/76 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων, αφορούν των εις τον κανονισµός λειτουργίας των
ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων και του από 11-11-57 Β.∆. (ΦΕΚ 229/τ. Α΄/1957)
«Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισµού του Ωδείου Θεσ/νίκης», και κάθε άλλο
σχετικό νόµο ή απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως ισχύει κάθε φορά
Ο κανονισµός εγκρίθηκε µε την υπ. αρ. 68/2020 απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π.
Τις υπηρεσίες του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας- Χορτιάτη, συγκροτούν :
1. H ∆ιεύθυνση Μουσικής Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγονται και τα σύνολα
Φιλαρµονικής, Χορωδιών και τµηµάτων µουσικής των Κέντρων Πολιτισµού
2. Το Γραφείο γραµµατεία και Οικονοµικής ∆ιαχείρισης
1.2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Αποστολή του ∆ηµοτικού Ωδείου
α. Η υποδειγµατική µουσική και γενικότερη καλλιτεχνική εκπαίδευση και
επιµόρφωση των µαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και Θεωρητικής
µουσικής κατεύθυνσης, µέσω κρατικώς αναγνωρισµένων Τίτλων Σπουδών.
β. Η πρότυπη και καινοτόµος καλλιτεχνική-εκπαιδευτική λειτουργία του για τη
διάσωση, τη διάδοση και την εξέλιξη του µουσικού πολιτισµού.
γ. Η παρουσία και η συνεισφορά του ∆ηµοτικού Ωδείου. ως εκπαιδευτικού και
πολιτιστικού πόλου στην κοινωνία.
Στόχοι του ∆ηµοτικού Ωδείου
α. Η µουσική καλλιέργεια και αγωγή των µαθητών.
β. Η καλλιτεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση των µαθητών στην εκτέλεση και
διδασκαλία της µουσικής, σε όλες τις προαναφερθείσες Σχολές.
γ. Η διοργάνωση φεστιβάλ, σεµιναρίων, συναυλιών, οµιλιών και άλλων συναφών
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
δ. Η καλλιέργεια και η εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
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ε. Η παρουσίαση και η προώθηση του πνευµατικού πλούτου των Ελλήνων συνθετών
στ. Η διασύνδεση και η συνεργασία µε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
ζ. Η συµβολή στην πολιτιστική ζωή και η συµµετοχή στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του
τόπου.
1.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Κάθε σπουδαστής του ωδείου και µέλος του ∆ιδακτικού και ∆ιοικητικού
Προσωπικού, υποχρεούται να ακολουθεί πιστά τον Κανονισµό Λειτουργίας
2.Ολοι οι προαναφερθέντες πρέπει να συµπεριφέρονται κόσµια και µε σεβασµό προς
αλλήλους
3. Για οποιοδήποτε ζήτηµα ή πρόβληµα προκύψει εντός Ωδείου ακολουθείται
υποχρεωτικά η ιεραρχία
- ∆ιοικητική για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
- Καλλιτεχνική για το Καλλιτεχνικό Προσωπικό
(Καθηγητής→ Υπεύθυνος Τµήµατος→ Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής)
- Καλλιτεχνική για τους Σπουδαστές
(Σπουδαστής→ Καθηγητής- Υπεύθυνος Τµήµατος→ Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής)

4. Κάθε παραβίαση του Κανονισµού θα επισύρει πειθαρχικές συνέπειες.
1.4 ΑΡΓΙΕΣ
«Οι αργίες του διδακτικού έτους του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας- Χορτιάτη
σύµφωνα µε την νοµοθεσία είναι οι παρακάτω:
•η 26η και 28η Οκτωβρίου
•το διάστηµα από την 24η ∆εκεµβρίου µέχρι και την 7η Ιανουαρίου,
•η 30η Ιανουαρίου ( Των Τριών Ιεραρχών)
•η 25η Μαρτίου,
•η Καθαρά ∆ευτέρα,
•το διάστηµα από την Μεγάλη Πέµπτη µέχρι και τη Κυριακή του Θωµά και
•η 1η Μαΐου και
•η εορτή του Αγίου Πνεύµατος (∆εύτερη ηµέρα της Πεντηκοστής)
Γενικότερα ως εκπαιδευτικό ίδρυµα αργεί τις ίδιες ηµέρες µε το Κρατικό Ωδείο
Θεσσαλονίκης.
Εκτός από τις παραπάνω Αργίες, τα µαθήµατα µπορούν να διακοπούν σε έκτακτες
περιστάσεις από την ∆ιεύθυνση η από το Υπουργείο Πολιτισµού.
1.5 ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το Σχολικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεµβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του
επόµενου έτους, ενώ το διδακτικό έτος ξεκινά στις 25 Σεπτεµβρίου και λήγει στις 30
Ιουνίου κάθε επόµενου έτους, µε δυνατότητα παράτασης µέχρι και τις 10 Ιουλίου,
σύµφωνα µε το άρθρο 7 - Κεφάλαιο Β - ΦΕΚ 229/1957 «Περί κυρώσεως του
εσωτερικού κανονισµού του ωδείου Θεσσαλονίκης».
1.6 ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Το ∆ηµοτικό Ωδείο Πυλαίας - Χορτιάτη δε φέρει ουδεµία ευθύνη για την ασφάλεια
των ανηλίκων που εγκαταλείπονται χωρίς συνοδεία και επίβλεψη στους χώρους του,
εκτός της ώρας του µαθήµατος. Σε κάθε περίπτωση το ∆ιδακτικό και ∆ιοικητικό
7
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προσωπικό κάνει ό,τι µπορεί για να διασφαλίσει εντός Ωδείου τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες που συµβάλουν στη µάθηση.
1.7 ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το Ωδείο δε φέρει ουδεµία ευθύνη για την απώλεια ή καταστροφή προσωπικών
ειδών και αντικειµένων που εγκαταλείπονται στους χώρους του (πχ. Μουσικά
όργανα, ενδύµατα, κινητά τηλέφωνα, κάµερες, οχήµατα κ.α) Η Γραµµατεία του
Ωδείου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια προσωπικών ειδών και αντικειµένων
που αφήνονται εκεί από µαθητές ή γονείς/κηδεµόνες. Αυτό γίνεται πάντα µε ευθύνη
του ιδιοκτήτη.
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ωράριο λειτουργίας του Ωδείου της Κ.Ε.Π.Α.Π.:
∆ευτέρα-Παρασκευή 09.00 - 21.30
Σάββατο 09:00 – 14:00
Ωράριο λειτουργίας Γραµµατείας του Ωδείου:
∆ευτέρα-Παρασκευή 08.00 – 21.30
Σάββατο 09:00 – 14:00

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ

2.1 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
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Σώµα

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
&
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Θέση

Αρµοδιότητες και τοµείς ευθύνης

Πρόεδρος &
∆ιοικητικό Συµβούλιο

Καλλιτεχνικός

• Χαράσσουν την οικονοµική πολιτική και
αποφασίζουν για οποιοδήποτε θέµα αφορά
τη λειτουργία του Ωδείου
• Εγκρίνουν την πρόσληψη τον Καλλιτεχνικό
∆ιευθυντή
• Εγκρίνουν την πρόσληψη του ∆ιδακτικού
προσωπικού.
• Καταρτίζουν
και
ψηφίζουν
τον
προϋπολογισµό, εγκρίνουν τα έξοδα των
δράσεων του Ωδείου
• Αποφασίζουν το ύψος των διδάκτρων, τις
εκπτώσεις, απαλλαγές,
απαλλαγές υποτροφίες κλπ
• Αξιολογούν το έργο του Καλλιτεχνικού
∆ιευθυντή και του διδακτικού προσωπικού.
• Συνεργάζεται
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τον
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∆ιευθυντής

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπεύθυνοι Τµηµάτων
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Πρόεδρο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
• Αναλαµβάνει την εισήγηση προς το ∆.Σ. του
προγράµµατος ∆ράσης του Ωδείου και την
αναγκαία στελέχωσή του κατά αριθµό,
ειδικότητα και προσόντα του διδακτικού
προσωπικού
• Παρακολουθεί, συντονίζει, ελέγχει και
αξιολογεί τη δράση των διδασκόντων
• Προεδρεύει των επιτροπών των εξετάσεων,
ορίζει εξεταστικές επιτροπές,
• Μεριµνά για την εφαρµογή από το
διδακτικό
προσωπικό
όλων
των
οργανωτικών και διοικητικών διαδικασιών
που απορρέουν από τους κανονισµούς που
έχει θεσπίσει η Επιχείρηση
• Ελέγχει και έχει την ευθύνη υλοποίησης
όλων των εργασιών που αναλαµβάνει το
Ωδείο
• Αναθέτει τους µαθητές στον κατάλληλο
διδάσκοντα
• Επιβλέπει τη διοργάνωση των εκδηλώσεων
• Εξασφαλίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης
και των εκδηλώσεων
• ∆ιοργανώνει
σεµινάρια
και
άλλα
εκπαιδευτικά προγράµµατα
• Εισηγείται την κατανοµή χορηγιών για
υποτροφίες
• Εκπροσωπεί το ωδείο σε συνέδρια,
εκδηλώσεις εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνοδεύει
τα σύνολα που λαµβάνουν µέρος σε
διαγωνισµούς στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό
• Παρουσιάζει απολογιστική έκθεση του
έργου του ∆ηµοτικού Ωδείου στο τέλος της
ακαδηµαϊκής περιόδου στον ∆ήµαρχο,
στον/στην Πρόεδρο και στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης.
• Επιβλέπουν τους µαθητές και διδάσκοντες
του Τµήµατος
• Ενηµερώνουν τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή
• Ελέγχουν και εισηγούνται τροποποιήσεις σε
προγράµµατα σπουδών
• Επιµελούνται των εξεταστικών περιόδων
στα προγράµµατα
• των εξετάσεων για την οµαλότερη
διεξαγωγή τους.
• Πραγµατοποιούν συναντήσεις τµηµάτων µε
τους διδάσκοντες
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• Επικοινωνούν µε γονείς για την επίλυση
επιµέρους θεµάτων
Καθηγητές - ∆άσκαλοι

Επιµελητές

• Εφαρµόζουν τα διδακτικά προγράµµατα
• Τηρούν τον κανονισµό
• Παρακολουθούν
την
πρόοδο
των
σπουδαστών
• τους και ενθαρρύνουν τις θετικές επιδόσεις
• Ενηµερώνουν τους γονείς και κηδεµόνες για
την πρόοδο των σπουδαστών τους
• Συµµετέχουν στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
της Επιχείρησης και ενθαρρύνουν τους
σπουδαστές τους για την συµµετοχή τους
στις παραπάνω εκδηλώσεις
• Είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση των
εκδηλώσεων των τµηµάτων τους και την
υποστήριξη των σπουδαστών τους
• Ενηµερώνουν τον Υπεύθυνο τµήµατος, την
Γραµµατεία και τον διευθυντή για όλα τα
εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά ζητήµατα
• Κρατάνε ενήµερα τα απουσιολόγια και τα
προγράµµατα.

2.2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Πρόσληψη του ∆ιδακτικού Προσωπικού πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆. 524/1980 (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως ισχύει (παρ. 5 αρθ.223 του Ν.
3584/2007) και τους γενικότερους κανονισµούς και νοµοθεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών όπως ισχύουν κάθε φορά.
1. Όλοι οι διδάσκοντες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν τον
Κανονισµό Λειτουργίας του Ωδείου.
2. Κάθε µέλος του ∆ιδακτικού Προσωπικού αποτελεί πρότυπο και ζωντανό
παράδειγµα της καλλιτεχνικής και ηθικής προσωπικότητας που καλείται να
διαµορφώσει στους µαθητές του. Ως εκ τούτου, όλοι οφείλουν να βιώνουν και να
εφαρµόζουν αυτά που διδάσκουν.
3. Οι διδάσκοντες πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας εγκαίρως και µε
καθαρό µυαλό, αφοσιωµένοι στο µάθηµα, ώστε και ο µαθητής µε τη σειρά του να
νιώθει διαρκώς τη δέσµευση και την επαγρύπνησή τους.
4. Τα µαθήµατα ξεκινούν µόνον όταν ο µαθητής έχει προηγουµένως καταθέσει
αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στη Γραµµατεία και έχει εξοφλήσει το
προβλεπόµενο ποσό στα χρονικά διαστήµατα που ορίζει το ∆.Σ. της ΚΕΠΑΠ
5. Τα µέλη του Καλλιτεχνικού - ∆ιδακτικού Προσωπικού βρίσκονται υπό την
επίβλεψη του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή ή Αναπληρωτή Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή
(εάν αυτός ορίζεται) όπως επίσης και του Υπεύθυνου Τµήµατος, οι οποίοι
µπορούν περιοδικά να επισκέπτονται το µάθηµα µε σκοπό τη βελτίωση των
διδακτικών προγραµµάτων.
6. Οι διδάσκοντες πριν την έναρξη των µαθηµάτων τους οφείλουν να περνάνε από τη
Γραµµατεία της Επιχείρησης για να παίρνουν τα κλειδιά της αίθουσάς και το
ντοσιέ από τη θυρίδα και να ενηµερώνονται από τις γραµµατείς και τη ∆/νση για
τα τρέχοντα ζητήµατα. Επίσης, οφείλουν να ενηµερώνονται κάθε φορά από το
πίνακα ανακοινώσεων της Γραµµατείας.
11
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7. Όλοι οι διδάσκοντες τηρούν καθηµερινά απουσιολόγιο (δηλαδή, ποιοι προσήλθαν
στο µάθηµα και ποιοι όχι) για τους µαθητές τους και στο τέλος κάθε ηµέρας
διδασκαλίας το παραδίδουν στη γραµµατεία και το καταθέτουν το αργότερο µέχρι
τις 26 κάθε µήνα στη γραµµατεία του Ωδείου.
8. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης µαθητή από το προγραµµατισµένο µάθηµά του
για περισσότερο από 10 λεπτά, ο διδάσκοντας οφείλει να ενηµερώσει τη
Γραµµατεία και να τηλεφωνήσει αµέσως στο σπίτι του µαθητή για ενηµέρωση.
9. Η προσέλευσή των διδασκόντων στο Ωδείο πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 10
λεπτά πριν την έναρξη των µαθηµάτων τους.
10.
Η συµµετοχή διδασκόντων στα σύνολα και στις συναυλίες του Ωδείου.
γίνεται χωρίς επιπλέον αµοιβή.
11.
Οι διδάσκοντες µε την παρουσία τους στις εκδηλώσεις του
Ωδείου
παραδειγµατίζουν και παροτρύνουν τους µαθητές τους να συµµετέχουν και αυτοί.
12.
Οι διδάσκοντες οφείλουν να ενηµερώνουν τα βιβλιάρια σπουδών των
µαθητών τους µε υπογραφές παρουσίας τους στο πρώτο µάθηµα κ.λ.π..
13.
Στις τάξεις της Ανωτέρας σχολής µπορούν να διδάξουν καθηγητές οι οποίοι
έχουν συµπληρωµένη 5ετή προϋπηρεσία σε τάξεις της Ανωτέρας σχολής,
αποδεδειγµένη συνεχή καλλιτεχνική δραστηριότητα και κρίνονται ικανοί από τον
Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή ή και έχουν στο ενεργητικό τους την αντίστοιχη εµπειρία
για σπουδαστές που έχουν αποφοιτήσει σε απολυτήριες πτυχιακές η και
διπλωµατικές εξετάσεις. Στις τάξεις της Μέσης σχολής (Α΄& Β΄) µπορούν να
διδάξουν καθηγητές οι οποίοι έχουν συµπληρωµένοι 5ετή προϋπηρεσία σε τάξεις
της Μέσης σχολής. Στη τάξη της Γ΄ Μέσης καθηγητές που δεν έχουν στο
ενεργητικό τους την αντίστοιχη προϋπηρεσία καθώς επίσης και σπουδαστές που
έχουν εισαχθεί µε επιτυχία στην σχολή της Ανωτέρας δεν µπορούν να αναλάβουν
σπουδαστές αυτού του επιπέδου. Στις υπόλοιπες σχολές και τµήµατα
(Προκαταρτικής και Κατωτέρας) όλων των επιπέδων µπορούν να διδάξουν
καθηγητές, δάσκαλοι και επιµελητές. Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής διατηρεί το
δικαίωµα να µην επιτρέψει σε διδάσκοντες να διατηρούν σπουδαστές επιπέδων
που δεν µπορούν να ανταποκριθούν κατά την κρίση του, καθώς επίσης και να
αναθέσει σπουδαστές στους διδάσκοντες οποιουδήποτε επιπέδου. Για την
κατανοµή των σπουδαστών και την διάρθωση των τάξεων ο µόνος αρµόδιος είναι
ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής.
14.
Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν σε όλες τις εξεταστικές
περιόδους στις επιτροπές των εξετάσεων που ανακοινώνονται από την διεύθυνση.
Εάν κάποιος καθηγητής δεν µπορεί να παραβρεθεί για λόγους ανωτέρας βίας
ειδοποιεί ο ίδιος τον αναπληρωτή καθηγητή που έχει ανακοινωθεί για τις
εξετάσεις. Όλοι οι καθηγητές είναι υποχρεωµένοι να δηλώνουν τους σπουδαστές
που θα συµµετέχουν στις εξετάσεις στις προτεινόµενες από την διεύθυνση
ηµεροµηνίες.
15.
Οι καθηγητές που επιθυµούν να προτείνουν σπουδαστές για κατάταξη ή
προαγωγή, οφείλουν να ενηµερώσουν τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή και να
καταθέσουν τις προτάσεις τους τουλάχιστον 30 ηµέρες νωρίτερα. Το Ωδείο
ανακοινώνει το πρόγραµµα των εξετάσεων τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την
διεκπεραίωση τους.
16.
Το κάπνισµα και η χρήση αλκοολούχων ποτών απαγορεύονται αυστηρώς
εντός του Ωδείου.
2.3. ΤΥΠΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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α. Προεγγραφές µαθητών για το επόµενο εκπαιδευτικό έτος πραγµατοποιούνται
κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου του τρέχοντος σχολικού έτους. Οι προεγγραφές
ενθαρρύνονται, καθώς διευκολύνουν την έγκαιρη οργάνωση του προγράµµατος
της επόµενης χρονιάς.
β. Οι εγγραφές ξεκινούν επισήµως την 1η Σεπτεµβρίου, αλλά συνεχίζονται σε όλη τη
διάρκεια του έτους.
γ. Όλοι οι µαθητές στην αίτηση εγγραφής τους έχουν το δικαίωµα να δηλώσουν τον
Καθηγητή της προτίµησής τους, στα Τµήµατα όπου διδάσκουν περισσότεροι από
ένας. Η δήλωση προτίµησης λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά η τελική ανάθεση
γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή. (Μαθητές που
συνεχίζουν τις σπουδές τους παραµένουν κατά κανόνα στον ίδιο Καθηγητή).
δ. Η διαδικασία εγγραφής νέων µαθητών σε όλες τις Σχολές και Τµήµατα – εκτός
της Σχολής Μουσικής Προπαιδείας – περιέχει τα ακόλουθα βήµατα:
• συµπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής
• συνάντηση µε τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή για τον καθορισµό του Προγράµµατος
Σπουδών (επιλογή οργάνου, ανάθεση Καθηγητή και κατάταξη στο κατάλληλο
επίπεδο θεωρητικών)
• ολοκλήρωση της εγγραφής στη Γραµµατεία µε την πληρωµή του δικαιώµατος
εγγραφής και των διδάκτρων του πρώτου µήνα. Θα χρειαστεί επίσης µία (1)
φωτογραφία τύπου ταυτότητας για το Βιβλιάριο Σπουδών, το οποίο ενηµερώνεται
κάθε χρόνο µετά τις Ετήσιες εξετάσεις και µένει στην κατοχή του µαθητή για όλη
τη διάρκεια των σπουδών του στο Ωδείο
• σε περίπτωση µετεγγραφής από άλλο ωδείο, προσκόµιση βεβαίωσης σπουδών
• επικοινωνία µε τον αρµόδιο Καθηγητή για τον καθορισµό του ωραρίου
διδασκαλίας στο ατοµικό µάθηµα
• επικοινωνία µε τη Γραµµατεία για τον καθορισµό του ωραρίου διδασκαλίας στα
οµαδικά θεωρητικά µαθήµατα
2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
α. Το ύψος των διδάκτρων και οι κατηγορίες εκπτώσεων καθορίζονται µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης και έγκριση από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Πυλαίας- Χορτιάτη πριν την έναρξη της ακαδηµαϊκής
περιόδου.
Τα δίδακτρα είναι µηνιαία και καταβάλλονται ανά µήνα προκαταβολικά µέσα στο
πρώτο πενθήµερο το µήνα,
ή εφάπαξ στην αρχή του έτους µε την εγγραφή του µαθητή µε δικαίωµα έκπτωσης το
αργότερο µέχρι 31 Οκτωβρίου.
ή µε χρήση πιστωτικής κάρτας κατά την εγγραφή του µαθητή
ή µε διακανονισµό κατόπιν αιτήµατος του γονέα στο ∆.Σ της Κ.Ε.Π.Α.Π. Με την
καταβολή των διδάκτρων εκδίδεται θεωρηµένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, που
µπορεί να συνυποβληθεί µε τη φορολογική δήλωση.
Οι ανωτέρων χρονικές περίοδοι είναι απόλυτα καθοριστικές για την καταβολή των
διδάκτρων. Εάν κάποια δόση δεν µπορέσει να καλυφθεί εντός της χρονικής περιόδου,
θα υπάρξει υπενθύµιση από τη Γραµµατεία του Ωδείου και εάν η δόση δεν καλυφθεί
άµεσα, ο σπουδαστής δεν θα γίνεται δεκτός στα µαθήµατα και θα διαγράφεται από το
µητρώο του Ωδείου χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Σε περίπτωση διαγραφής λόγω µη
εµπρόθεσµης καταβολής κάποιας δόσης, προκειµένου ο σπουδαστής να συνεχίσει τις
σπουδές του, είναι υποχρεωµένος να καταβάλει εκ νέου το δικαίωµα εγγραφής.
β. ∆ίδακτρα και λοιπά τέλη που πληρώθηκαν και δεν ακολούθησε η παρακολούθηση
των τµηµάτων, δύναται να επιστραφούν µετά από κατάθεση πλήρως αιτιολογηµένου
αιτήµατος
στο
∆ιοικητικό
Συµβούλιο
της
Επιχείρησης.
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γ. Το δικαίωµα εγγραφής επιβεβαιώνει την πρόθεση του αιτούντος να
παρακολουθήσει µαθήµατα στο Ωδείο και να εξασφαλίσει θέση στην τάξη
κλείνοντας διαθέσιµη ώρα µε τον ειδικό διδάσκοντα. Το ποσό της εγγραφής δεν
επιστρέφεται, δεν συµψηφίζεται µε δίδακτρα και δεν µεταφέρεται σε άλλη διδακτική
περίοδο. Μαθητές που δεν έχουν προκαταβάλει το ποσό της εγγραφής ή
επανεγγραφής και των διδάκτρων του µήνα δεν µπορούν να ξεκινήσουν µαθήµατα.
δ. Κάθε µαθητής ή ο γονέας/κηδεµόνας του οφείλει να φροντίζει για την τακτική
πληρωµή των διδάκτρων. Σε περίπτωση κωλύµατος και έπειτα από έγγραφη αίτηση,
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιχείρησης δύναται να εξετάσει εναλλακτικά πλάνα
αποπληρωµής σε συνεργασία µε τους µαθητές ή τους γονείς/κηδεµόνες τους.
ε. Το ∆.Σ. της Επιχείρησης διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει τη διακοπή των
µαθηµάτων για σπουδαστές που δεν έχουν τακτοποιήσει εγκαίρως τις οικονοµικές
του υποχρεώσεις, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη το λόγο αδυναµίας καταβολής των
διδάκτρων κατά τη συγκεκριµένη περίοδο.
στ. Οι µαθητές οφείλουν να καταβάλλουν τα εξέταστρα για τις Ετήσιες,
Προαγωγικές, Κατατακτήριες, Πτυχιακές και ∆ιπλωµατικές εξετάσεις νωρίτερα από
την ηµεροµηνία διεξαγωγής τους, αλλιώς χάνουν το δικαίωµα συµµετοχής σε αυτές.
Για τον έλεγχο σπουδών (τεχνικές εξετάσεις) δεν απαιτούνται εξέταστρα.
ζ. Οι µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους την επόµενη χρονιά
πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα του προηγούµενου έτους ή να
έχουν προβεί σε κατάθεση αίτησης προς το ∆.Σ. της Επιχείρησης, για διακανονισµό
των οφειλών τους. και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή.
η. Η συµµετοχή σε όλα τα σύνολα Ωδείου , υποχρεωτική ή προαιρετική, γίνεται
χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση στα δίδακτρα.
θ. Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυµεί να διακόψει τη φοίτησή του στο Ωδείο πριν την
ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, η διαγραφή του θεωρείται δεδοµένη µόνο µετά
τη σχετική συµπλήρωση σχετικού εντύπου διαγραφής και κατάθεσής του στη
γραµµατεία του Ωδείου.
Ι. Εάν τα δίδακτρα µεταβληθούν λόγω αλλαγής τάξης κατά τη διάρκεια του έτους,
λόγω αλλαγής επιπέδου, η διαφορά που θα προκύψει θα καταβάλλεται σε ισόποσες
δόσεις όπως ορίζεται παραπάνω, µέχρι τέλους του διδακτικού έτους, σύµφωνα µε το
ύψος των διδάκτρων που αντιστοιχούν στο επίπεδο της αλλαγής.
Για κάθε είσπραξη εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Καµία άλλης µορφής
βεβαίωση δεν χορηγείται για την κάλυψη των διδάκτρων.
3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. Η Μονωδία αλλά και όργανα όπως το κλασικό πιάνο, η κλασική κιθάρα, το βιολί,
το φλάουτο κ.ά. είναι αναγνωρισµένα από το Κράτος, πράγµα που σηµαίνει ότι
η διδακτέα ύλη τους και η διάρκεια φοίτησης καθορίζονται από το Υπουργείο
Πολιτισµού. Οι µαθητές µπορούν να αποφοιτήσουν µε κρατικώς αναγνωρισµένο
Τίτλο Σπουδών-Πιστοποιηµένες σπουδές (Πτυχίο ∆ιδασκαλίας ή ∆ίπλωµα
Σολίστ), ενώ τους παρέχεται αναβολή στράτευσης και δικαίωµα συµµετοχής σε
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου. Πτυχίο και ∆ίπλωµα απονέµονται επίσης σε µαθητές
που αποφοιτούν από τη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2. Το Έντεχνο Τραγούδι και όργανα όπως το αρµόνιο, το ακορντεόν, το µπουζούκι, η
φλογέρα κ.ά. είναι µη αναγνωρισµένα από το Κράτος και δεν παρέχονται οι
τίτλοι και τα προνόµια που προαναφέρθηκαν.
14

ΑΔΑ: ΩΜΤΩΟΛΖΧ-Η4Η

3. Μαθήµατα της κατεύθυνσης Ειδικών Θεωρητικών (π.χ., Αρµονία, Αντίστιξη κ.ά.)
και η Σύνθεση οδηγούν επίσης σε αναγνωρισµένους Τίτλους Σπουδών – Πτυχίο
και ∆ίπλωµα αντίστοιχα.
Όργανα - Μονωδία
Κατηγορία

Αναγνωρισµένα
Από το Κράτος

Πληκτροφόρα

Πιάνο

Έγχορδα

Πνευστά

Μη αναγνωρισµένα
από το Κράτος
Αρµόνιο
Ακορντεόν

Βιολί
Βιόλα
Βιολοντσέλο
Κοντραµπάσο
Κλασική Κιθάρα
Άρπα
Φλάουτο
Όµποε
Κλαρινέτο
Σαξόφωνο
Φαγκότο
Τροµπέτα
Κόρνο
Τροµπόνι
Τούµπα

Ηλεκτρική Κιθάρα
Ηλεκτρικό Μπάσο
Μπουζούκι

Φλογέρα

Κρουστά

Κλασικά Κρουστά

Μονωδία

Κλασικό Τραγούδι

Ντράµς
Παραδοσιακά Κρουστά
Έντεχνο Τραγούδι

Μαθήµατα (Αναγνωρισµένα– Επαγγελµατικός κλάδος)
Ειδικά

Πληκτροφόρα, Έγχορδα,
Πνευστά, Κρουστά και
Μονωδία

Πιάνο (επιπλέον)
Μονωδία (επιπλέον)
Ενοργάνωση

Υποχρεωτικά*
Θεωρία
Σολφέζ (Μουσική Ανάγνωση)
Ντικτέ (Υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου)
Χορωδία
Ορχήστρα
Αρµονία
Ιστορία Μουσικής
Μορφολογία & Αρµονική Ανάλυση
Μουσική ∆ωµατίου
Πρακτικό ∆ιδασκαλείο
Πιάνο (ολοκλήρωση Γ΄ Κατωτέρας, εκτός
των µαθητών του Ειδικού Κιθάρας)
Πρίµα Βίστα (Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση)
Μελοδραµατική
* Επιπλέον των παραπάνω Υποχρεωτικών
Αρµονία (ολοκλήρωση Γ΄ Υποχρεωτικού)
Πιάνο (ολοκλήρωση Γ΄ Κατωτέρας, ακόµη και για τους
15
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Αρµονία

Αντίστιξη

Φυγή (Φούγκα)
Σύνθεση

Βυζαντινή Μουσική

µαθητές του Ειδικού Κιθάρας)
∆ιεύθυνση Μπάντας
Πρακτικό ∆ιδασκαλείο
* Επιπλέον των παραπάνω Υποχρεωτικών
Πιάνο (ολοκλήρωση Γ΄ Κατωτέρας, ακόµη και
για τους µαθητές του Ειδικού Κιθάρας)
Ενάριθµο Μπάσο
Στοιχεία Αντίστιξης
Πρακτικό ∆ιδασκαλείο
Επιπλέον του Πτυχίου Αρµονίας
Πιάνο (ολοκλήρωση Β΄ Μέσης)
Οργανογνωσία
Πρακτικό ∆ιδασκαλείο
Επιπλέον του Πτυχίου Αντίστιξης
Πιάνο (ολοκλήρωση Γ΄ Μέσης)
Ενορχήστρωση
Πιάνο (ολοκλήρωση Α΄ Ανωτέρας)
Τυπικό
Ιστορία Βυζαντινής Μουσικής
Υµνολογία
Μετρική
Λειτουργική
Μεταγραφή Παρασηµαντικής σε Πεντάγραµµο
Απαγγελία Εκκλησιαστικών Αναγνωσµάτων

Μαθήµατα( Μη αναγνωρισµένα-Ερασιτεχνικός κλάδος)
Ειδικά

Ηλεκτρική Κιθάρα,
Ηλεκτρικό Μπάσο, Ντράµς,
Αρµόνιο, Ακορντεόν,
Σύγχρονη Φωνητική,
Έντεχνο Τραγούδι

Μπουζούκι, Τζουράς ,
(Παραδοσιακά & λαϊκά
Όργανα)
Λαϊκό/Έντεχνο Τραγούδι

Υποχρεωτικά*
Θεωρία
Σολφέζ (Μουσική Ανάγνωση)
Ντικτέ (Υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου)
Τζαζ /Σύγχρονη θεωρία & αυτοσχεδιασµός
Κλασσική Αρµονία
Σύγχρονη Αρµονία
Βασικές αρχές τζαζ πιάνου
Ιστορία της Μουσικής Τζαζ & Ροκ
Επαγγελµατισµός στην Μουσική –
Μουσικά Εργαστήρια
Θεωρία
Σολφέζ (Μουσική Ανάγνωση)
Ντικτέ (Υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου)
Κλασσική Αρµονία
Παραδοσιακή αρµονία ( τρόποι κλπ)
Ιστορία της Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής
Επαγγελµατισµός στην Μουσική
Μουσικά Εργαστήρια

3.2 ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ / ΣΥΝΟΛΑ
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Το ∆ηµοτικό Ωδείο Πυλαίας - Χορτιάτη αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές και
Τµήµατα Σχολών, όπως ορίζονται από το άρθρο 9 του Β.∆. 16/1966:
Σχολή

Τµήµα
Πληκτροφόρων

Εγχόρδων

Ενόργανης Μουσικής

Πνευστών

Κρουστών
Μονωδίας

Μονωδίας
Μελοδραµατικής

Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
Μουσικής
Ανώτερων Θεωρητικών
&
Σύνθεσης
Μουσικής Προπαιδείας

Βυζαντινής Μουσικής

Ανώτερων Θεωρητικών
Σύνθεσης
Μουσικής Προπαιδείας
Τζαζ - Ροκ

Σύγχρονης
&
Παραδοσιακής Μουσικής

Μουσικών Επιστηµών

Τάξη
Πιάνου
Αρµονίου
Ακορντεόν
Βιολιού
Βιόλας
Βιολοντσέλου
Κοντραµπάσου
Κλασικής Κιθάρας
Άρπας
Φλάουτου
Όµποε
Κλαρινέτου
Σαξοφώνου
Φαγκότο
Τροµπέτας
Κόρνου
Τροµπονιού
Τούµπας
Φλογέρας
Κλασικών Κρουστών
Ντράµς
Κλασικού Τραγουδιού
Έντεχνου Τραγουδιού
Κλασικού Τραγουδιού

Παραδοσιακής &
Λαϊκής Μουσικής
Προετοιµασίας για τη
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Ενοργάνωσης
Αρµονίας
Αντίστιξης
Φυγής (Φούγκας)
Σύνθεσης
Ηλεκτρικής Κιθάρας
Ηλεκτρικού Μπάσου
Μπουζουκιιού
Μπαγλαµά
Τζουρά
Ούτι
Σάζι
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Μουσικολογία
Εκτός των παραπάνω τµηµάτων, λειτουργούν τα εξής:
• Παιδική Χορωδία
• Μεικτή Χορωδία
• Ορχήστρα
• Σύνολα Τάξεων σύγχρονου και λαϊκού Τµήµατος
• Φιλοξενούµενα σύνολα (ensemble in residence)
3.3 ΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
1. Στις Σχολές Ενόργανης Μουσικής και Μονωδίας οι σπουδές χωρίζονται σε
τέσσερα (4) επίπεδα:
• Προκαταρκτική
• Κατωτέρα
• Μέση
• Ανωτέρα
Ακολουθεί περίοδος προετοιµασίας για το Πτυχίο ή ∆ίπλωµα.
2. Έτη φοίτησης ανά επίπεδο

Τµήµα/ Τάξη

Προκαταρκτική

Κατω
-τέρα

Μέση

Ανωτέρα
Πτυχίο /
∆ίπλωµα
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
2/3
2/3
2/3
2/3
3/4
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3
1/1

Πιάνο
2
3
3
Βιολί
2
3
3
Βιόλα
2
3
3
Βιολοντσέλο
2
2
3
Κοντραµπάσο
1
1
2
Κιθάρα
2
3
3
Άρπα
1
2
2
Φλάουτο
1
2
2
Όµποε
1
1
2
Κλαρινέτο
1
2
2
Σαξόφωνο
1
2
2
Φαγκότο
1
1
2
Τροµπέτα
1
1
2
Κόρνο
1
2
2
Τροµπόνι
1
2
2
Τούµπα
1
2
2
Κρουστά
2
2
2
Μονωδία
1
2
2
*Μελοδραµατική
1
1
**Χορωδία
**Ορχήστρα
**Μουσική ∆ωµατίου (από Α' Ανωτέρα)
**Prima Vista -Εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (από Β' Ανωτέρα)
**Πρακτικό ∆ιδασκαλείο (από Β' Ανωτέρα)
**Υποχρεωτικό Πιάνου (από Α' Μέση, εκτός των µαθητών Κιθάρας)
Μουσική Προπαιδεία
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Έτη
11/12
11/12
11/12
11/12
7/8
11/12
7/8
7/8
6/7
7/8
7/8
9/10
7/8
7/8
7/8
7/8
8/9
7/8
3/4
4
6
3
2
2
5
2
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**Θεωρία – Σολφέζ
**Ειδικό Σολφέζ – Ντικτέ
**Υποχρεωτικό Αρµονίας (από Α' Μέση)
**Ιστορία Μουσικής (από Β' Υποχρεωτικό Αρµονίας)
**Μορφολογία-Ανάλυση (από Γ' Υποχρεωτικό Αρµονίας)
Ενοργάνωση

3-4
2-3
3
2
2
2
(Πτυχίο)
3
(Πτυχίο)
2
(Πτυχίο)
2
(Πτυχίο)
4
(Πτυχίο)
5/8

Ειδικό Αρµονίας
Αντίστιξη
Φυγή (Φούγκα)
Σύνθεση
Βυζαντινή Μουσική (Πτυχίο / ∆ίπλωµα)
∆εν αναγράφονται όργανα µη αναγνωρισµένα από το Κράτος.
* Οι µαθητές Μονωδίας γίνονται δεκτοί στην τάξη Μελοδραµατικής από την Α΄
Ανωτέρα.
** Υποχρεωτικά µαθήµατα.

Τµήµα/ Τάξη

Προκαταρκτική

Κατω
-τέρα

Μέση

Ηλεκτρική Κιθάρα
Ηλέκτρικό Μπάσο
Ντράµς
Φωνητική
Αρµόνιο
Ακορντεόν
Μπουζούκι

1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
3
1

2
2
2
2
2
3
2

Ανωτέρα
ΠιστοποιητικόΒεβαίωση
σπουδών
2
2
2
2
2
3
3

Τζαζ σύγχρονη αρµονία & αυτοσχεδιασµός
Βασικές αρχές τζαζ πιάνου
Ιστορία της Μουσικής Τζαζ-Ροκ
Επαγγελµατισµός στην Μουσικη
Εργαστήρια
Θεωρία
Σολφέζ (Μουσική Ανάγνωση)
Ντικτέ (Υπαγόρευση Μουσικού Κειµένου)

3. Τα έτη σπουδών που αναγράφονται στον πίνακα για κάθε επίπεδο είναι τα
ΕΛΑΧΙΣΤΑ. Η διάρκεια φοίτησης των µαθητών µπορεί να ανέλθει έως και ΣΤΟ
∆ΙΠΛΑΣΙΟ ΣΥΝ ΤΟ ΜΙΣΟ της ελάχιστης για κάθε επίπεδο.
4. Για την απόκτηση Πτυχίου ή ∆ιπλώµατος, ο µαθητής πρέπει απαραιτήτως να έχει
ολοκληρώσει ΟΛΑ τα προβλεπόµενα Υποχρεωτικά Μαθήµατα 3 µήνες πριν.
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Έτη
6
6
6
6
6
11

2
1
2
1
3-4
2-3
2-3
2-3
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5. Για την απόκτηση ∆ιπλώµατος από Πτυχιούχο µαθητή (στα Τµήµατα που
αναφέρει ο Νόµος) απαιτείται φοίτηση τουλάχιστον 2 ετών (1ο και 2ο Έτος
∆ιπλώµατος).
6. ∆ικαίωµα προβιβασµού από τάξη σε τάξη εντός του ίδιου επιπέδου σπουδών (π.χ.,
από Α΄ σε Β΄ Κατωτέρα) δίνουν οι βαθµοί 5,00-10,00 (ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΛΩΣ έως
ΑΡΙΣΤΑ), προερχόµενοι από τις Ετήσιες εξετάσεις.
7. ∆ικαίωµα προαγωγής από την τελευταία τάξη ενός επιπέδου σπουδών στην πρώτη
του επόµενου (π.χ. από Γ΄ Κατωτέρα σε Α΄ Μέση) δίνουν οι βαθµοί 7,50-10,00
(ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ έως ΑΡΙΣΤΑ), προερχόµενοι από τις Προαγωγικές εξετάσεις.
8. Μαθητές που προέρχονται από ιδιαίτερα µαθήµατα ή επιδεικνύουν ξεχωριστή
µουσική έφεση, θεωρούνται Υπό Κατάταξη. Όταν βρεθούν στο επιθυµητό
επίπεδο, τότε δοκιµάζουν να περάσουν σε αυτό µε τις Κατατακτήριες εξετάσεις.
Εάν επιτύχουν, θεωρούνται πλέον τακτικοί µαθητές και εγγράφονται κανονικά
στα µαθητολόγια.
3.4 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Τα µαθήµατα πραγµατοποιούνται µε τις µεθόδους που επιλέγουν οι Καθηγητές,
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισµού και πάντοτε µε την
έγκριση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα πρέπει
να ενηµερώνονται διαρκώς, ώστε να ακολουθούν τις αρτιότερες και πιο
αποτελεσµατικές µεθόδους διδασκαλίας (βιβλία, CD, DVD κτλ.).
2. Ενθαρρύνεται η χρήση σύγχρονων µεθόδων και τεχνολογιών στη διδασκαλία.
3. Μαθήµατα µπορούν να γίνουν και σε συνεργασία µε καλλιτεχνικά ιδρύµατα από
την Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα ή το εξωτερικό, κατόπιν έγκρισης του ∆.Σ. της
ΚΕΠΑΠ και µε τη σύναψη νόµιµου και ειδικού συµφωνητικού του Ωδείου. µε τον
αντίστοιχο ενδιαφερόµενο.
4. Τα µαθήµατα µπορούν να γίνονται και σε µία ξένη γλώσσα µόνο µε την εισήγηση
του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή και την έγκριση του ∆.Σ της Επιχείρησης.
3.5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Το ∆ηµοτικό Ωδείο Πυλαίας - Χορτιάτη καθορίζει τις ηµεροµηνίες έναρξης και
λήξης όλων των ατοµικών και οµαδικών µαθηµάτων. Η λεπτοµερής οργάνωση
των σπουδών ετοιµάζεται από τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή του Ωδείου και
εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το αργότερο έως 30 Σεπτεµβρίου.
2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική έως το τέλος του έτους.
3. Το εβδοµαδιαίο ατοµικό µάθηµα διαρκεί:
Κλασικό Όργανο και Μονωδία :
• 40' / Προκαταρκτική (προτείνονται και δύο µαθήµατα των 20')

•
•
•
•
•

40' / Κατωτέρα
60’ / Μέση
60' / Ανωτέρα
80’/Πτυχίο
90’/∆ίπλωµα

Υποχρεωτικό Πιάνο
• 30’
Παραδοσιακή Μουσική
• 50’
20
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Βυζαντινή Μουσική
• 60’
Ειδικά µαθήµατα ρεπερτορίου για απόφοιτους πτυχιούχους και διπλωµατούχους
• 90’ η 120’
Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται αύξηση της διάρκειας του ατοµικού
εβδοµαδιαίου µαθήµατος κατά 50%, µε αντίστοιχη αύξηση των διδάκτρων.
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
• κατάθεση αίτησης στη Γραµµατεία
• έγκριση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή
Επιµέρους για τις υπόλοιπες τάξεις των ειδικών και υποχρεωτικών µαθηµάτων:
• Τάξεις εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης (prima vista) : 20 λεπτά την εβδοµάδα
• Τάξεις µουσικής δωµατίου : 50 λεπτά την εβδοµάδα
• Υποχρεωτικά µαθήµατα θεωρίας : 50 λεπτά την εβδοµάδα (εάν το τµήµα έχει 10
παιδιά µάξιµουµ)
• Υποχρεωτικά µαθήµατα solfege : 50 λεπτά την εβδοµάδα(εάν το τµήµα έχει 10
παιδιά µάξιµουµ)
• Συνολική διάρκεια συνεχόµενου µαθήµατος Θεωρίας και Σολφέζ 100’ για 10
µαθητές ανά τάξη.
• Συνολική διάρκεια συνεχόµενου µαθήµατος Θεωρίας και Σολφέζ 50’ για 5
µαθητές ανά τάξη
• Ειδικά µαθήµατα Αρµονίας : 60 λεπτά την εβδοµάδα( µάξιµουµ 3 µαθητές ανά
τάξη)
• Ειδικά µαθήµατα Αντίστιξης : 60 λεπτά την εβδοµάδα( µάξιµουµ 3 µαθητές ανά
τάξη)
• Ειδικά µαθήµατα Φούγκας : 60 λεπτά την εβδοµάδα( µάξιµουµ 3 µαθητές ανά
τάξη)
• Ειδικά µαθήµατα Σύνθεσης : 90 λεπτά την εβδοµάδα( µάξιµουµ 2 µαθητές ανά
τµήµα)
• Βυζαντινή Μουσική : 60 λεπτά την εβδοµάδα
• Μουσική Προπαιδεία : 50 λεπτά την εβδοµάδα
• Σύγχρονη φωνητική : 50 λεπτά την εβδοµάδα
• Λαϊκά και παραδοσιακά όργανα : 40 λεπτά την εβδοµάδα
• Ταχύρυθµα τµήµατα θεωρητικών : 50 λεπτά την εβδοµάδα
• Μουσικό εργαστήρι : 60 λεπτά την εβδοµάδα
• Συνοδεία: ∆ίπλωµα-Πτυχίο : 90 λεπτά την εβδοµάδα
• Συνοδεία Ανωτέρα: 45 λεπτά την εβδοµάδα
• Συνοδεία Μέση 30 λεπτά την εβδοµάδα( Γ µέση 40 λεπτά την εβδοµάδα)
• Συνοδεία Κατωτέρα 20 λεπτά την εβδοµάδα.
4. Στα Θεωρητικά Μαθήµατα – σε γενικές γραµµές και µε πιθανές εξαιρέσεις –
ακολουθείται η εξής πρακτική:
• Μουσική Προπαιδεία - παιδιά από 4 έως 6 ετών
• Προθεωρία - παιδιά Γ’ ∆ηµοτικού( 8 χρονών)
• Α θεωρία - παιδιά ∆ ' ∆ηµοτικού (9 χρονών)
• Β΄ Θεωρία - παιδιά ε' ∆ηµοτικού (10 χρονών)
• Γ΄ Θεωρία - παιδιά ΣΤ’ ∆ηµοτικού (11 χρονών)
• Προαρµονία - παιδιά Α΄ Γυµνασίου ( 12 χρονών)
• Αρµονία - παιδιά Β΄ Γυµνασίου ( 13χρονών)
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• Ταχύρυθµο Θεωρία Σολφέζ για παιδιά Γυµνασίου η Λυκείου
5. Για κάθε ειδικό η γενικό υποχρεωτικό µάθηµα η ∆ιεύθυνση του ωδείου µπορεί να
καθορίσει συµπληρωµατικά προς την τακτική εβδοµαδιαία διδασκαλία και επί
µέρους διδακτικές ενότητες. Οι ενότητες αυτές µπορούν να αποτελέσουν είτε έναν
περιορισµένο κύκλο πρόσθετων µαθηµάτων η σεµιναρίων είτε µπορούν να
πάρουν την µορφή σταθερού πρόσθετου εβδοµαδιαίου µαθήµατος, διάρκειας ενός
η περισσοτέρων εξαµήνων. Η παρακολούθηση όλων αυτών των
συµπληρωµατικών ειδικών και γενικών µαθηµάτων που χαρακτηρίζονται από την
∆ιεύθυνση του Ωδείου σαν υποχρεωτικά, για ένα συγκεκριµένο όργανο ή τµήµα,
πρέπει να είναι ανελλιπής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αντικειµενικά
δικαιολογηµένες, µε τη συναίνεση του διδάσκοντος, επιτρέπει η ∆ιεύθυνση
γραπτά την προσωρινή παράλειψη ενός από τα γενικά υποχρεωτικά µαθήµατα. Για
τον λόγο αυτό απαιτείται να υποβληθεί από του γονείς ή του ενήλικα σπουδαστή
έγγραφη αίτηση προς την ∆ιεύθυνση. Σπουδαστές που απέχουν χωρίς άδεια από
τα γενικά υποχρεωτικά µαθήµατα αποκλείονται από τις ετήσιες και τις
προαγωγικές εξετάσεις του ειδικού µαθήµατος.
6. Το υποχρεωτικό µάθηµα του πρακτικού διδασκαλείου όπως προβλέπεται από την
νοµοθεσία διαρκεί 2 έτη εφόσον ο σπουδαστής παρακολουθεί τους επιβλέποντες
σπουδαστές που του ορίζονται από την διεύθυνση και τον ειδικό διδάσκοντα
εβδοµαδιαία, η από τις παρακολουθήσεις µαθηµάτων του τµήµατος του ειδικού
διδάσκοντα. Ο ∆ιευθυντής µπορεί να ορίσει σε διαφορετική περίπτωση την
επίβλεψη συνολικού τµήµατος της σχετικής ειδικότητας µηνιαίως. Ο ειδικός
σπουδαστής βαθµολογείται από την επίδοση των µικρών σπουδαστών που έχει
αναλάβει.
3.6 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Οι παρουσίες και οι απουσίες των µαθητών σηµειώνονται στο ατοµικό απουσιολόγιο
του καθηγητή.
1-Πέντε(5) συνεχόµενες αδικαιολόγητες απουσίες ή δέκα(10) σποραδικές αφαιρούν
το δικαίωµα στις ετήσιες εξετάσεις.
Η κρίση περί δικαιολογηµένης η µη απουσίας άπτεται στην κρίση του Καλλιτεχνικού
∆ιευθυντή.
1. Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
α. Μαθητής που απουσιάζει από ατοµικό ή οµαδικό µάθηµα χωρίς να ειδοποιήσει
προηγουµένως τη Γραµµατεία ή τον Καθηγητή, χρεώνεται µε «αδικαιολόγητη»
απουσία που δεν αναπληρώνεται. Εάν πρόκειται για ατοµικό µάθηµα, ο
Καθηγητής ενηµερώνει τους γονείς/κηδεµόνες.
β. Στις 3 αδικαιολόγητες απουσίες ο Καθηγητής ενηµερώνει τη Γραµµατεία και
γίνεται κοινή επικοινωνία µε τον µαθητή ή/και τους γονείς/κηδεµόνες του, ώστε
να διευκρινιστεί ο λόγος των απουσιών και να διαπιστωθεί εάν θα συνεχίσει να
παρακολουθεί µαθήµατα στο Ωδείο.
γ. Για να θεωρείται δικαιολογηµένη η απουσία πρέπει να δικαιολογούνται από τον
γονέα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων η κηδεµόνα εντός 20 ηµερών από την
πραγµατοποίησή τους, µε γραπτή ενηµέρωση.
2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ
α. Μαθητής που απουσιάζει από ατοµικό ή οµαδικό µάθηµα έχοντας ενηµερώσει
προηγουµένως τη Γραµµατεία ή τον Καθηγητή χρεώνεται µε «δικαιολογηµένη»
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απουσία, που αναπληρώνεται µόνο στο ατοµικό µάθηµα. Μαθητής ο οποίος
απουσίασε από οµαδικό µάθηµα δεν δικαιούται να εγείρει αξιώσεις αναπλήρωσης
από τον Καθηγητή του.
β. Επιτρέπονται έως 2 αναπληρώσεις «δικαιολογηµένων» απουσιών κατ’ έτος,
εφόσον η ακύρωση του µαθήµατος έγινε για σοβαρό λόγο και µε έγκαιρη
ειδοποίηση της Γραµµατείας ή του Καθηγητή( τουλάχιστον µια µέρα πριν). Στα
οµαδικά µαθήµατα αναπληρώσεις για αυτόν τον λόγο δεν γίνονται.
γ. Αναπληρώσεις γίνονται πάντοτε έπειτα από συνεννόηση µε τον Καθηγητή, και την
έγκριση του διευθυντή.
δ. Μάθηµα αναπλήρωσης που ακυρώνεται από µαθητή ή
γονέα/κηδεµόνα χάνεται οριστικά.
ε. Σε περίπτωση που κάποιος µαθητής του Ωδείου – π.χ µέλος της Φιλαρµονικής
απουσιάσει από το µάθηµα του οργάνου του ή από το ειδικό του µάθηµα, λόγω
συµµετοχής του σε υπηρεσία ή εκδήλωση της Φιλαρµονικής, τότε το µάθηµα που θα
χαθεί θα αναπληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή θα πληρωθεί κανονικά µόνο η ώρα της
αναπλήρωσης και όχι η ώρα που χάθηκε. Η απουσία του µαθητή από το
συγκεκριµένο µάθηµα θεωρείται δικαιολογηµένη.
Τα µαθήµατα κατ οίκον από καθηγητές του ωδείου σε σπουδαστές του ωδείου
απαγορεύονται καθ όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς και ενώ ο µαθητής φοιτά
στο ωδείο

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ από ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Α. Καθηγητής που πρόκειται να απουσιάσει οφείλει να ενηµερώσει τη ∆ιεύθυνση
γραπτώς, καθώς και την Γραµµατεία και να ειδοποιήσει ο ίδιος όλους τους µαθητές
του.
Β. Ατοµικό µάθηµα που ακυρώνεται από Καθηγητή
αναπληρώνεται υποχρεωτικά εντός µηνός, έπειτα από συνεννόηση µε τον µαθητή ή
τον γονέα/κηδεµόνα.
Γ. Αναπλήρωση µπορεί να γίνει και µε επέκταση της ώρας του µαθήµατος έως ότου
συµπληρωθεί ο πρόσθετος χρόνος – εφόσον, βεβαίως, αυτό είναι εφικτό.
∆. Σε περίπτωση απουσίας Καθηγητή, η Γραµµατεία θα πρέπει να ενηµερώνεται
λεπτοµερώς για την ηµεροµηνία αναπλήρωσης των µαθηµάτων καθώς και για το
ποιοι µαθητές τελικά την παρακολούθησαν (δηλαδή στο τέλος της ηµέρας πρέπει να
παραδίδεται το απουσιολόγιο).
4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
α. Προγραµµατισµένο οµαδικό µάθηµα που ακυρώνεται µε
υπαιτιότητα του Καθηγητή ή της Επιχείρησης αναπληρώνεται στη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς, έπειτα από συνεννόηση µε τους µαθητές ή τους
γονείς/κηδεµόνες τους, σε µέρα και ώρα µε την οποία συµφωνεί η πλειοψηφία.
β. Μαθητής που έχει συµπληρώσει (πέντε) 5 συνεχόµενες ή (επτά) 7 σποραδικές
αδικαιολόγητες απουσίες από οµαδικό µάθηµα χάνει αυτοµάτως το δικαίωµα
συµµετοχής στις εξετάσεις αυτού του µαθήµατος και υποχρεώνεται να το
επαναλάβει την επόµενη σχολική χρονιά.
5. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
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Α Για διακοπή σπουδών απαιτείται γραπτή αίτηση του γονέα/κηδεµόνα (όταν ο
µαθητής είναι ανήλικος) ή του µαθητή (όταν είναι ενήλικος), που πρέπει να
κατατεθεί στη Γραµµατεία του Ωδείου.
Β. Προφορική ειδοποίηση πρόθεσης διακοπής σπουδών, που γίνεται στον Καθηγητή
του ενδιαφεροµένου είτε στη Γραµµατεία, δεν έχει καµιά απολύτως ισχύ.
Γ.Είναι σκόπιµο πριν από την τελική απόφαση για διακοπή σπουδών να γίνεται
συνάντηση του µαθητή ή του γονέα/κηδεµόνα µε τον Καθηγητή και τον
Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή.
∆. Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών είναι υποχρεωµένος να πληρώσει στο σύνολό τους τα
δίδακτρα του µήνα στον οποίον κατέθεσε την αίτηση διακοπής σπουδών.
Ε. Το ∆ηµοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε
προσωρινή ή οριστική διακοπή σπουδών µαθητή που κατ’ επανάληψη δεν πληρώνει
τα δίδακτρά του ή έχει ανάρµοστη συµπεριφορά.
3.7 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Είδος Εξετάσεων

Περίοδος

Κατατακτήριες
Προόδου – Ελέγχου
Προαγωγικές
Ετήσιες
Επαναληπτικές
Απολυτήριες

Οκτώβριος
Ιανουάριος-Μάρτιος
Ιανουάριος και Ιούνιος
Μάιος-Ιούνιος
Σεπτέµβριος-Οκτώβριος
Ιανουάριος και Ιούνιος

α. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
Αφορούν:
• όσους προέρχονται από ιδιαίτερα µαθήµατα και επιθυµούν να καταταγούν σε τάξη
αντίστοιχη προς την ύλη που έχουν ολοκληρώσει
• όσους έχουν διακόψει τις σπουδές τους από οποιοδήποτε Ωδείο περισσότερο από 2
συναπτά σχολικά έτη
• όσους θέλουν να γραφτούν σε µάθηµα ανώτερων θεωρητικών (π.χ., Αρµονία ή
Αντίστιξη)
• όσους φοιτούν ήδη στο Ωδείο, είναι εκτός µαθητολογίου και επιθυµούν να
καταταγούν σε επίπεδο ανώτερο από αυτό στο οποίο βρίσκονται
β. Πραγµατοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου στην αρχή της σχολικής
χρονιάς (Οκτώβριος) ενώπιον εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισµού και
πενταµελούς επιτροπής, που απαρτίζουν:
• ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής
• ο ειδικός διδάσκοντας του αντικειµένου
• 3 καθηγητές άλλων ωδείων που εγκρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισµού
γ. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους
τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα.
2. ΠΡΟΟ∆ΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΥ
α. Αφορούν µαθητές όλων των επιπέδων που εξετάζονται σε ένα σύντοµο
πρόγραµµα µε κλίµακα και σπουδή.
β. Πραγµατοποιούνται την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου ενώπιον επιτροπής
καθηγητών του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη
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3. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ
α. Αφορούν µαθητές που επιθυµούν να αλλάξουν επίπεδο, δηλαδή από
Προκαταρτική σε Κατωτέρα, από Κατωτέρα σε Μέση και από Μέση σε Ανωτέρα.
β. Πραγµατοποιούνται τον Ιανουάριο (µαθητολόγιο Β' εξαµήνου) και τον Ιούνιο
(µαθητολόγιο Α' εξαµήνου), ενώπιον πενταµελούς επιτροπής καθηγητών του
∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη.
γ. Το πρόγραµµα εκτελείται υποχρεωτικά από µνήµης, µε ένα επιβεβληµένο έργο που
δίνεται 45 µέρες νωρίτερα.
ε. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους τουλάχιστον
15 ηµέρες νωρίτερα.
4. ΕΤΗΣΙΕΣ
α. Αφορούν µαθητές που έχουν καλύψει τη ∆ιδακτέα Ύλη και των δύο (2) εξαµήνων
του έτους των σπουδών τους, όπως αυτή καθορίζεται από το Ωδείο σε ειδικό
κανονισµό.
β. Πραγµατοποιούνται από τις 20 Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου ενώπιον επιτροπής
καθηγητών του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη.
γ. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους
τουλάχιστον 15 ηµέρες νωρίτερα.
δ. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο ο µαθητής δεν µπορεί να συµµετέχει στις Ετήσιες
εξετάσεις, τότε καταθέτει αίτηση αναβολής και υποχρεούται να εµφανιστεί στις
Επαναληπτικές του Σεπτεµβρίου.
5. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
α.. Αφορούν µαθητές που δε συµµετείχαν στις Ετήσιες ή Προαγωγικές εξετάσεις και
κατέθεσαν αίτηση αναβολής.
β. Πραγµατοποιούνται την περίοδο Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου ενώπιον επιτροπής
καθηγητών του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη.
γ. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους τουλάχιστον
15 ηµέρες νωρίτερα.
6. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ
α. Αφορούν µαθητές που επιθυµούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους µε την
απόκτηση Πτυχίου ή ∆ιπλώµατος.
β. Πραγµατοποιούνται τον Ιανουάριο (Απολυτήριες Α΄ Εξαµήνου) και τον Ιούνιο
(Απολυτήριες Β΄ Εξαµήνου) ενώπιον εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισµού
και πενταµελούς επιτροπής, που απαρτίζουν:
• ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής
• ένας καθηγητής του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη.
• 3 καθηγητές άλλων ωδείων που εγκρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισµού
γ. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους τουλάχιστον
15 ηµέρες νωρίτερα.
δ. Για να παρουσιαστεί µαθητής σε Απολυτήριες εξετάσεις πρέπει να έχει
ολοκληρώσει µε επιτυχία τα υποχρεωτικά µαθήµατα τουλάχιστον 3 µήνες πριν.
ε. Βαθµοί απόκτησης Πτυχίου: 5,50-10 (ΚΑΛΩΣ έως ΑΡΙΣΤΑ). Βαθµοί απόκτησης
∆ιπλώµατος: 7,50-10 (ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ έως ΑΡΙΣΤΑ).
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7. ΓΡΑΠΤΕΣ
⋅ Οι γραπτές τακτικές εξετάσεις διαρκούν 2 ώρες.
⋅ Οι µαθητές δεν µπορούν να φύγουν από την αίθουσα των εξετάσεων χωρίς να
παραδώσουν το γραπτό τους.
⋅ Τα θέµατα των εξετάσεων παραδίδονται στους επιµελητές ή στους επιτηρητές
υπογεγραµµένα και σφραγισµένα από τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή την ηµέρα των
εξετάσεων.
8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η βαθµολογία στα ωδειακά µαθήµατα έχει ως εξής:
• ΑΡΙΣΤΑ
=
9,50-10,00
• ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
=
7,50-9,49
• ΚΑΛΩΣ
=
5,50-7,49
• ΣΧΕ∆ΟΝ ΚΑΛΩΣ
=
5,00-5,49
• ΜΕΤΡΙΩΣ
=
3,00-4,99
• ΜΕΤΡΙΟΤΑΤΑ
=
1,00-2,99
• ΚΑΚΩΣ
=
0,00-0,99
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
α. Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων καθαρογράφονται στο Πρακτικό Εξετάσεων και
υπογράφονται από τα µέλη της επιτροπής. Η Γραµµατεία τηρεί ξεχωριστά αρχεία
αυτών των πρακτικών.
Τελειόφοιτοι µαθητές της τάξης Πτυχίου ή ∆ιπλώµατος που επιθυµούν βελτίωση του
ΤΕΛΙΚΟΥ βαθµού ενός υποχρεωτικού µαθήµατος, µπορούν να επανεξεταστούν
το αργότερο 3 µήνες πριν από τις απολυτήριες εξετάσεις
3.8 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΣΗ και ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Οι µαθητές του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας- Χορτιάτη:
1. πρέπει να παρακολουθούν ΟΛΑ τα υποχρεωτικά ατοµικά και οµαδικά µαθήµατα
του προγράµµατος σπουδών τους στο Ωδείο., εκτός εάν συντρέχουν λόγοι
απαλλαγής. Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής αξιολογεί τους λόγους έπειτα από αίτηση
του µαθητή ή του γονέα/κηδεµόνα.
2. οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στα µαθήµατά τους, για να εκµεταλλεύονται
πλήρως τη διδακτική ώρα και να µη δηµιουργούν πρόβληµα στον επόµενο
µαθητή.
3. απαγορεύεται η φοίτηση των σπουδαστών του Ωδείου σε άλλα Ωδεία ή µουσικές
σχολές, όπως και η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς ή εκδηλώσεις εκτός σχολής,
χωρίς την έγκριση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή .
4. σε περίπτωση που επιθυµούν απαλλαγή από υποχρεωτικά µαθήµατα οφείλουν να
κάνουν αίτηση απαλλαγής µέχρι τις 10 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.
5. Οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση το βιβλιάριο σπουδών που τους
παρέχει η γραµµατεία µε την εγγραφή τους στο Ωδείου.
6. Σε περίπτωση που ενδιαφέρονται για την ενηµέρωση βιβλιαρίου οφείλουν να
ενηµερώνουν τη γραµµατεία και να προσκοµίσουν δύο έγχρωµες φωτογραφίες
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τους. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλιαρίου σπουδών µε υπαιτιότητα του µαθητή
εκδίδεται νέο µε κόστος 20,00 €
ΜΕΛΕΤΗ
α. Η καθηµερινή µελέτη είναι το βασικότερο συστατικό της προόδου. Ο χρόνος
µελέτης είναι προσωπική υπόθεση: κάθε µαθητής µελετά όσην ώρα είναι
απαραίτητο, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Καθηγητή και της ύλης που
του έχει αναθέσει, ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών.
β. Αποδοτική είναι η µελέτη που οδηγεί στην επίτευξη µικρών στόχων, οι οποίοι
έχουν τεθεί ξεκάθαρα ήδη από το ξεκίνηµά της. Καλύτερα αποτελέσµατα
επιτυγχάνονται σε έναν ήρεµο περιβάλλοντα χώρο, που συµβάλλει στη συγκέντρωση
και τη σωστή διαχείριση του χρόνου. Παρεµβολές και αναίτιες διακοπές µειώνουν
δραµατικά
την
αποδοτικότητα
της
µελέτης.
γ. Η µελέτη στις αίθουσες και τα όργανα του Ωδείου είναι ελεύθερη όταν δε
χρησιµοποιούνται για άλλα µαθήµατα.
δ. Οι µαθητές οφείλουν να έρχονται στο µάθηµά τους άρτια προετοιµασµένοι και µε
όλο το συνοδευτικό υλικό που έχει υποδείξει ο Καθηγητής τους.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
α. Η συµµετοχή – είτε ατοµική είτε συλλογική (σύνολα, εργαστήρια, ορχήστρες) – σε
συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις του Ωδείου . είναι υποχρεωτική.
β. Κατά κανόνα δεν επιτρέπεται η συµµετοχή µαθητή του Ωδείου. σε µουσική
εκδήλωση άλλου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής. Αρµόδιος για να δώσει τέτοια άδεια
είναι ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής, έπειτα από αίτηση του µαθητή και υπό
προϋποθέσεις.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
Η παρακολούθηση συναυλιών, διαλέξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων –
εντός και εκτός Ωδείου – είναι θεµελιώδες στοιχείο της εκπαίδευσης ενός µουσικού.
Το ∆ηµοτικό Ωδείο. διοργανώνει κάθε χρόνο ποικίλες τακτικές και µη εκδηλώσεις
που απευθύνονται πρωτίστως στους µαθητές του. Παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις
αυτές, οι µαθητές παίρνουν πολύτιµα µαθήµατα και αποκοµίζουν εµπειρίες
µοναδικής σπουδαιότητας.
3.9 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
1. Όλοι οι µαθητές (εκτός, φυσικά, από τους πιανίστες, τους κρουστούς, και όσους
χρησιµοποιούν ηλεκτρικά όργανα και ενισχυτές) είναι υποχρεωµένοι να έρχονται
στο µάθηµα µε το δικό τους όργανο.
2. Οι καθηγητές και οι µαθητές τους είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή χρήση και
φροντίδα των οργάνων και του τεχνολογικού υλικού του ∆ηµοτικού Ωδείου
Πυλαίας-Χορτιάτη (ενισχυτές, µικρόφωνα, CD-player και οποιοδήποτε άλλο
µηχάνηµα υποστηρίζει τις διδακτικές ή συναυλιακές ανάγκες του Ωδείου).
3. ∆ανεισµός οργάνων (κοντραµπάσα, βιόλες) κλπ γίνεται κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόµενου σπουδαστή ο οποίος επιβαρύνεται πλήρως την ζηµιά που τυχόν
υποστεί το όργανο κατά την διάρκεια του δανεισµού.
4. Ζηµιές που προκαλούνται στα όργανα του ωδείου βαρύνουν αποκλειστικά και
πλήρως τους χρήστες των οργάνων είτε αυτοί είναι σπουδαστές, είτε διδάσκοντες
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είτε εξωτερικοί φιλοξενούµενοι σε ενοικίαση η παραχώρηση χώρου και οφείλουν
να καλύψουν το κόστος αποκατάστασης.
3.10 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το ∆ηµοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη µετά από εισήγηση του Καλλιτεχνικού
∆ιευθυντή, σε ειδικά εξαιρετικές περιπτώσεις αριστούχων και ταλαντούχων
σπουδαστών µπορεί να προτείνει στο ∆.Σ της ΚΕΠΑΠ τη χορήγηση βραβείου ή
υποτροφίας.
3.11 ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Τα θέµατα των εξετάσεων παραδίδονται στους επιµελητές ή στους επιτηρητές
υπογεγραµµένα και σφραγισµένα από τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή, την ηµέρα των
εξετάσεων.
2. Οι σπουδαστές που δίνουν εξετάσεις οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του Ωδείου
έγκαιρα και ντυµένοι ευπρεπώς.
3. Για να παρουσιαστεί σπουδαστής σε απολυτήριες εξετάσεις πρέπει να έχει
ολοκληρώσει τα υποχρεωτικά του µαθήµατα τουλάχιστον 3 µήνες πριν.
4. Οι γραπτές τακτικές εξετάσεις διαρκούν 2 ώρες. Οι σπουδαστές δεν µπορούν να
φύγουν από την αίθουσα των εξετάσεων χωρίς να παραδώσουν τα γραπτά τους.
Ελάχιστος χρόνος αποµάκρυνσης : 1 ώρα και 15 λεπτά.
5. Για την διευθέτηση τυχόν αποριών ή παραπόνων αρµόδιοι είναι µόνο η γραµµατεία
και ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής.
6. Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, απαγορεύεται η παραµονή γονέων, συνοδών ή
άλλων µαθητών στην τάξη.
7. Οι γονείς και οι κηδεµόνες των σπουδαστών οφείλουν να ενηµερώνονται για την
πρόοδο των παιδιών τους τουλάχιστον µια φορά κάθε δίµηνο.
8. Το Ωδείο εκδίδει βιβλιάρια σπουδών ή ενηµερώνει τα παλιά, στο τέλος κάθε
εξαµήνου.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Το ∆ηµοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη εκδίδει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά
σπουδών έπειτα από αίτηση των σπουδαστών ή των διδασκόντων. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, τα έγγραφα θα είναι έτοιµα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών µετά την
κατάθεση της αίτησης στη Γραµµατεία του Ωδείου
Ότι δεν προβλέπεται από τον κανονισµό, ρυθµίζεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και
τις εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισµού όπως ισχύουν και καθορίζουν τη
λειτουργία των αναγνωρισµένων από το Κράτος Ωδείων.
4.ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο Κανονισµός καταρτίστηκε µε βάσει τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτισµού
και της ΚΕΠΑΠ. Εγκρίθηκε στις 08.09.2020 µε την υπ. Αριθ. 68/2020 απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τέθηκε αµέσως σε ισχύ.
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Ο Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΠΑΠ
Κισκίνης Αστέριος

Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής
Του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη

Το παρόν επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της εισήγησης προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Κ.Ε.Π.Α.Π. ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη µε θέµα “ Έγκριση Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας και οργάνωσης
σπουδών του ∆ηµοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη.”
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