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Θεσσαλονίκη, Πανόραμα 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,
Αγαπητοί σπουδαστές,
Καταρχάς εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, καλό μήνα και καλό φθινόπωρο
Ελπίζω να περάσατε ευχάριστα στις διακοπές σας.
Ακολουθεί μια γενική ενημέρωση για τα θέματα λειτουργίας του ωδείου

ΈΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι εγγραφές ξεκινάνε από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου.
Μπορείτε να ενημερωθείτε από τη γραμματεία του ωδείου για τα δίδακτρα και τις
εκπτώσεις.
Οι αιτήσεις και η ατομική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει αρχικά μέσω της
ιστοσελίδας του ωδείου από τη φόρμα εγγραφής. Στη συνέχεια επικοινωνείτε με τη
γραμματεία του ωδείου, κλείνετε ραντεβού για δια ζώσης επικοινωνία και εγγραφή.
Παραλαμβάνετε τα βιβλιάρια σπουδών και ενημερώνεστε για τα μαθήματα του νέου
ακαδημαϊκού έτους.
Εάν επιθυμείτε για όποιο θέμα σας απασχολεί μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού
μαζί μου μέσω του διαθέσιμης ατζέντας που διαχειρίζεται η γραμματεία του ωδείου.
•
•
•

Τα ειδικά μαθήματα για τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές του ωδείου
ξεκινάνε 20 Σεπτεμβρίου και για τα υποχρεωτικά και ομαδικά μαθήματα 1
Οκτωβρίου.
Τα μαθήματα ξεκινάνε ΜΟΝΟ εφόσον έχει προηγηθεί η ετήσια εγγραφή και
όχι μόνο με ατομική συνεννόηση με τον διδάσκοντα.
Προϋπόθεση εγγραφής στα ομαδικά και ατομικά τμήματα είναι η πλήρης
εξόφληση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων προηγούμενων μηνών.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
Επαναληπτικές εξετάσεις θα μπουν τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου
(30/9 ή 1/10 η 2/10)
Κατατακτήριες την εβδομάδα 18-24 Οκτωβρίου.
Δηλώστε ΑΜΕΣΑ στη γραμματεία εάν ενδιαφέρεστε για κατατακτήριες εξετάσεις.
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ
Είναι γνωστό σε όλους ότι δυστυχώς η πανδημία δεν έχει υποχωρήσει, ενώ νέες
μεταλλάξεις του ιού μοιάζουν να περιπλέκουν την καταπολέμησή του.
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Στόχος του Ωδείου για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά παραμένει αφενός μεν η
διαφύλαξη της υγείας των σπουδαστών, των γονέων/κηδεμόνων, του διοικητικού

και εκπαιδευτικού προσωπικού και των επισκεπτών, αφετέρου δε η διασφάλιση της
απρόσκοπτης συνέχισης της εκπαιδευτικής και ευρύτερα πολιτιστικής του
αποστολής.
Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούμε όπως πάντοτε σχολαστικά τις οδηγίες της Πολιτείας,
που επιτάσσουν μεταξύ άλλων την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων για την
προσέλευση στο κτίριο του Δημοτικού ωδείου.
α. Για τους γονείς/κηδεμόνες και όλους τους επισκέπτες, η προσέλευση στο Ωδείο
Αθηνών θα έχει εφεξής ως απαραίτητη προϋπόθεση:
•

•
•

είτε την κατάθεση, στη Διοίκηση του φορέα, έγκυρου πιστοποιητικού
εμβολιασμού που να πιστοποιεί την ολοκλήρωση της εμβολιαστικής
διαδικασίας τουλάχιστον δυο εβδομάδες νωρίτερα
είτε την κατάθεση, στη Διοίκηση του φορέα, βεβαίωσης νόσησης από Covid19 κατά το τελευταίο εξάμηνο
είτε την προσκόμιση, στη Διοίκηση του φορέα, δύο εργαστηριακών rapid
tests αντιγόνου την εβδομάδα, που θα πρέπει να γίνονται με ίδια ευθύνη και
δαπάνη.

β. Για τους σπουδαστές όλων των Σχολών, η συμμετοχή στα μαθήματα στους χώρους
του Ωδείου Αθηνών θα γίνεται εφεξής υπό τις εξής προϋποθέσεις:
•

•

•

Όσοι σπουδαστές είναι εμβολιασμένοι ή έχουν ήδη νοσήσει από Covid-19 θα
πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση της Σχολής τους είτε το έγκυρο
πιστοποιητικό εμβολιασμού που να πιστοποιεί την ολοκλήρωση της
εμβολιαστικής διαδικασίας τουλάχιστον δύο εβδομάδες νωρίτερα, είτε την
βεβαίωση νόσησης από Covid-19 κατά το τελευταίο εξάμηνο.
Όσοι σπουδαστές δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι μαθητές πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλουν να προσκομίζουν στη Διεύθυνση
της Σχολής τους, δύο φορές την εβδομάδα, αντίγραφο δήλωσης αρνητικού
αποτελέσματος self-test καταχωρημένο στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr
(τα self-test για τους μαθητές διατίθενται δωρεάν)
Οι ανεμβολίαστοι ενήλικες σπουδαστές, οφείλουν να προσκομίζουν στη
Διεύθυνση της Σχολής τους, εργαστηριακό rapid test αντιγόνου δύο φορές
την εβδομάδα, με ίδια ευθύνη και δαπάνη του σπουδαστή.

Πριν από την είσοδο στο χώρο του Ωδείου θα υπάρχει υποχρεωτική θερμομέτρηση
(από τα ειδικά μηχανήματα που βρίσκονται στον χώρο)
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Η Διοίκηση της ΚΕΠΑΠ και του Ωδείου προτρέπει με κάθε δυνατή έμφαση όλες και
όλους που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί χωρίς σοβαρό ιατρικό λόγο, να το πράξουν
έγκαιρα, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Αυτονόητη είναι εξάλλου η συνέχιση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων
υγιεινής εντός του κτιρίου (τακτικός καθαρισμός και εξαερισμός, υποχρεωτική χρήση
μάσκας, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, παροχή απολυμαντικού υγρού για τα
χέρια).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υπενθυμίζεται πως η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται στις γραμματείες
του ωδείου και μέσω τραπεζικού λογαριασμού, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να
τακτοποιήσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις, δια ζώσης.
Η καταβολή του μηνιαίου οφειλόμενου διδάκτρου, καταβάλλεται στο πρώτο
πενθήμερο κάθε μήνα και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των
υπηρεσιών του Ωδείου, όπως ακριβώς προβλέπεται στον Κανονισμό.

Τραπεζικός λογαριασμός της ΚΕΠΑΠ(με αναγραφή ονόματος σπουδαστή, περιοχή
και όργανο) στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζα Πειραιώς που ανήκε
στην ΚΕΠΑΠ.
Πειραιώς | IBAN GR 15 017 222 7000 5227 061 543 034.

Και για τους συμμετέχοντες στις Χορωδίες ισχύει η πλήρης εξόφληση των
συνδρομών τους .
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Κεντρική γραμματεία του Ωδείου για τον Σεπτέμβριο στο Πανόραμα 9.00-18.30 και
στο Παράρτημα της Πυλαίας θα είναι ανοιχτή από 9.00-14.30 .Οι συνάδελφοι θα
είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να σας εξυπηρετήσουν.
Απογευματινές ώρες τηλεφωνικό ραντεβού με την κ. Τογκαριδου 6947.997610
Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία σας και σας εύχομαι καλό μήνα
και καλή δύναμη στην ολοκλήρωση του έτους.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΦΕΚ 2192/’Β/ 24.07.2012)
Αποστόλου Σαμανίδη 21
552 36, Πανόραμα
Θεσσαλονίκη
Τ: 2313.301013
E: odeio@pilea-hortiatis.gr
www.odio-pilaia-hortiati.com

Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα
του Δημοτικού Ωδείου
https://www.odio-pilaia-hortiati.com/

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ερατώ Αλακιοζίδου
Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη

