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Θεσσαλονίκη, Πανόραμα 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,
Αγαπητοί σπουδαστές,
Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την παράταση του lock down μέχρι και μετά την λήξη των διακοπών των
Χριστουγέννων σε συνδυασμό με τις προηγούμενες ΚΥΑ που δημοσιεύθηκαν, όπου εξειδικεύονται τα έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, το Δημοτικό
Ωδείο Πυλαίας –Χορτιάτη, ως εκπαιδευτική - καλλιτεχνική δομή συνεχίζει την αναστολή λειτουργίας στα δια ζώσης μαθήματα, αναμένοντας νέες οδηγίες και εξελίξεις.
Το διάστημα αυτό αλλά και για όσο χρειαστεί μέχρι να λήξει το γενικό lock down συνεχίζεται απρόσκοπτα η διδασκαλία όλων των μαθημάτων που γίνεται υποχρεωτικά μέσω τηλε- εκπαίδευσης.
Την οργάνωση των ατομικών ή ομαδικών μαθημάτων αναλαμβάνουν οι Καθηγητές, και τον γενικό συντονισμό η
Διεύθυνση.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2020
ακολουθώντας το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Όλοι ενημερώνεστε από τους διδάσκοντες για τον τρόπο πραγματοποίησης που διαφοροποιείται ανά διδάσκοντα, σπουδαστή και τμήμα.
Υπενθυμίσω πως για τα μαθήματα αυτά ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας (Παράρτημα Α) που είναι διαθέσιμος
στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας- Χορτιάτη.
Η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι ανάλογη των δια ζώσης μαθημάτων. Τα διαδικτυακά μαθήματα που αφορούν τα ειδικά μαθήματα συντονίζονται από τον καθηγητή σε ημέρες και ώρες που έχουν ήδη οριστεί, κατόπιν
συμφωνίας με τον μαθητή. Για τις παρουσίες και απουσίες ισχύει ότι και στα μαθήματα που πραγματοποιούνται
δια ζώσης.Τα διαδικτυακά μαθήματα υπολογίζονται ως κανονικά εφόσον καλύπτουν την εν εξελίξει ύλη
του μαθητή και είναι τακτά. Συνεχόμενες απουσίες αφαιρούν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας( διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ωδείου)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Στην περίπτωση που δεν μπορείτε λόγω τις καραντίνας να τακτοποιήσετε τις οικονομικές υποχρεώσεις, δια ζώσης, ή δεν έχετε εξοφλήσει κάποιους από τους προηγούμενους μήνες σας δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής
μεταφοράς/καταβολής των διδάκτρων (με αναγραφή ονόματος σπουδαστή, περιοχή και όργανο) στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζα Πειραιώς που ανήκε στην ΚΕΠΑΠ.
IBAN GR 15 017 222 7000 5227 061 543 034.
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Σας υπενθυμίζω, πως 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.
Αυτό φυσικά δεν αφορά όσους έχουν καταβάλει τα δίδακτρα του Ωδείου χρησιμοποιώντας την έκπτωση του
20% της εφάπαξ καταβολής.
Με τη λήξη του έτους θα πρέπει να μην υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες των προηγούμενων μηνών για να
μπορέσει να διατηρηθεί η εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων.
Τα δίδακτρα του Ιανουαρίου καταβάλλονται κανονικά όπως και στους προηγούμενους μήνες το πρώτο πενθήμερο του μήνα με ηλεκτρονική πληρωμή στον Τραπεζικό λογαριασμό της ΚΕΠΑΠ.
Η Κεντρική γραμματεία του Ωδείου στο Πανόραμα και στο Παράρτημα της Πυλαίας θα είναι ανοιχτή από τις
10.00 το πρωί έως και τις 20.00 το απόγευμα. Οι συνάδελφοι θα είναι στην διάθεσή σας προκειμένου να σας
εξυπηρετήσουν.
Επειδή λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας για την αποφυγή συνωστισμού στον χώρο του Ωδείου, παρακαλώ πολύ όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Παραμένουμε σε εγρήγορση, διαρκή επικοινωνία και διατηρούμε υψηλό αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης για το καλό όλων μας.
Προβλεπόμενη έναρξη μαθημάτων σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες του ΥΠΠΟΑ είναι στις 8 Ιανουάριου 2021
Θα ενημερωθείτε εκ νέου για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει.
Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία σας.
Όλες οι ανακοινώσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Ωδείου
https://www.odio-pilaia-hortiati.com/

Εκ μέρους του Προέδρου και της Διοίκησης, ευχόμαστε η περίοδος της καραντίνας να κυλήσει ομαλά και με ψυχραιμία, με υγεία για όλα τα μέλη της Οικογένειας του Ωδείου και τους συγγενείς σας, και με γόνιμη επαφή όλων με τη μουσική που θα μας κρατήσει ακόμη μία φορά δημιουργικούς.
Με τις θερμότερες ευχές μας για ένα υγιές και δημιουργικό νέο έτος.

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

