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Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ» ∆ήµου Μεγαρέων διατηρεί το δικαίωμα να 

τροποποιήσει τον Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση, η Διεύθυνση του Ωδείου θα 

γνωστοποιήσει στους μαθητές ή τους γονείς-κηδεμόνες τους τυχόν  αλλαγές 

µε  συμπληρωματικό έγγραφο. 
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Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ» του ∆ήµου Μεγαρέων και το παράρτηµα 

του στη Νέα Πέραµο, διέπεται από τη νοµοθεσία για τη λειτουργία των 

αναγνωρισµένων από το κράτος Ωδείων. Ο κάτωθι εσωτερικός κανονισµός 

Λειτουργίας και Οργάνωσης Σπουδών του Ωδείου καθορίζει, πάντα µέσα στα 

πλαίσια της νοµοθεσίας, ορισµένες ειδικές πλευρές της λειτουργίας του 

Ωδείου, που αναφέρονται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

σπουδαστών,  καθώς  και  στο  περιεχόµενο  και  τη µορφή της εκπαιδευτικής 

µουσικής διαδικασίας. 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
1.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ» ∆ήµου Μεγαρέων καθώς και το παράρτηµα του 
στη Νέα Πέραµο συστάθηκε µε την υπ’ αριθµόν 12/2011 απόφαση του ∆.Σ. 
της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. και την υπ’ αριθµόν 467/2011 απόφαση ∆ηµάρχου 
Μεγαρέων, που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1854, τεύχος Β΄, έτους 2011 και 
συµπληρώθηκε µε την απόφαση ∆ηµάρχου Μεγαρέων αριθµ. 119 ΦΕΚ Β 
1087/10-04-2012. 

 

Ως µουσικό ίδρυµα διέπεται από τη νοµοθεσία περί Ωδείων και ειδικότερα  

από το Β.∆. 16/1966, όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 229/76 και κάθε 

άλλο σχετικό νόµο ή απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως ισχύει κάθε 

φορά. 
 

Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ» ∆ήµου Μεγαρέων λειτουργεί βάσει του 

Κανονισµού Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίθηκε, µε την υπ’ αριθµόν 

68/2011, απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., που 

εγκρίθηκε αντίστοιχα µε την υπ’ αριθµόν 277/2011, απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων. Αναµορφώθηκε µε την υπ’ αριθµ.  

12/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., που 

εγκρίθηκε αντίστοιχα µε την υπ’ αριθµόν 141/2012, απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων 

 

 
1.2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» του ∆ήµου Μεγαρέων 

 

α. Η µουσική και γενικότερα καλλιτεχνική εκπαίδευση και επιµόρφωση 

των µαθητών του στις Σχολές Ενόργανης, Φωνητικής και    Θεωρητικής 

µουσικής κατεύθυνσης, µέσω Τίτλων Σπουδών αναγνωρισµένων από  

το κράτος. 
 

β. Η συµβολή στην ανύψωση του επιπέδου της πολιτιστικής ζωής στο 

∆ήµο Μεγάρων και την ευρύτερη περιοχή. Καλείται να ανταποκριθεί 

στις σύγχρονες απαιτήσεις τόσο για τη µουσική εκπαίδευση και παιδεία, 

όσο και στην διάδοση της ποιοτικής µουσικής στο ευρύτερο περιβάλλον 

της   πόλης.   Αυτό   θα   επιτευχθεί   µε   συνεχή   αξιολόγηση       και 
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παρακολούθηση των πεπραγµένων – ανάλυση των αλλαγών που 

πραγµατοποιούνται στην κοινωνία και στην εκπαίδευση στην Ελλάδα  

και στον κόσµο, ώστε να προσαρµόζεται συνέχεια στο σύγχρονο 

περιβάλλον. 
 

2. ΣΤΟΧΟΙ του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» του ∆ήµου Μεγαρέων 
 

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 ανάδειξη και προώθηση του έµψυχου καλλιτεχνικού 

δυναµικού της πόλης. 

 
ε. Εκδόσεις, οποιασδήποτε µορφής, συναφείς µε τους σκοπούς και το 

αντικείµενο του. 
 

1.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

1. Κάθε µαθητής του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» του ∆ήµου Μεγαρέων 

και µέλος του ∆ιδακτικού και ∆ιοικητικού Προσωπικού, υποχρεούται 

να ακολουθεί πιστά τον Κανονισµό Λειτουργίας. 

2. Όλοι οι προαναφερθέντες πρέπει να συµπεριφέρονται κόσµια και µε 

σεβασµό προς αλλήλους. 

 
3. Για  θέµατα  του  Ωδείου  ή  για  υποβολή  προτάσεων, ακολουθείται 

υποχρεωτικά η ιεραρχία: 

∆ιοικητική για το ∆ιοικητικό Προσωπικό 

Καλλιτεχνική για το Καλλιτεχνικό Προσωπικό 
(Καθηγητής Υπεύθυνος  Τµήµατος Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής) 

 

Καλλιτεχνική για τους µαθητές 
(Μαθητής Καθηγητής Υπεύθυνος  Τµήµατος Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής) 

 

4. Ως µουσικό ίδρυµα µε αποκλειστικά εκπαιδευτική αποστολή, το 

«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» του ∆ήµου Μεγαρέων δεν µπορεί σε καµία 

περίπτωση να γίνεται πεδίο πολιτικών, κοµµατικών ή και άλλων 

διενέξεων. 

5. Κάθε παράβαση του κανονισµού θα επισύρει πειθαρχικές συνέπειες. 
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1.4 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ - ΑΡΓΙΕΣ 
 

Το διδακτικό έτος διαρκεί από το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 

έως τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους και χωρίζεται σε δύο εξάµηνα: 

Α` ΕΞΑΜΗΝΟ: 15 Σεπτεµβρίου έως 31 Ιανουαρίου 

Β` ΕΞΑΜΗΝΟ: 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 

 Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» του ∆ήµου Μεγαρέων αργεί τις ηµέρες εκείνες 

που ισχύουν κάθε φορά στην ∆ηµόσια Εκπαίδευση καθώς και κάθε 
άλλη που ορίζεται έκτακτα από το αρµόδιο Υπουργείο. Ειδικότερα: 

 Η 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών) 

 Το Σάββατο της τελευταίας εβδοµάδας της αποκριάς και την Καθαρή ∆ευτέρα 

 Η 25η Μαρτίου (Εθνική Γιορτή) 

 Από Μεγάλη ∆ευτέρα ως Κυριακή του Θωµά (Πάσχα) 

 Η Πρωτοµαγιά 

 Αγίου Πνεύµατος (Ιούνιος – κινητή γιορτή) 

 Η 28η Οκτωβρίου (Εθνική Γιορτή) 

 Η 17η Νοέµβρη (Πολυτεχνείο) 

 Από 23η ∆εκεµβρίου ως 7η Ιανουαρίου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Φώτα) 

 
 

1.5 ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
 

Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» του ∆ήµου Μεγαρέων δε φέρει ουδεµία 

ευθύνη για την ασφάλεια ανηλίκων που εγκαταλείπονται χωρίς 

συνοδεία  και  επίβλεψη  στους  χώρους  του  εκτός  της  ώρας       του 

µαθήµατος. Σε κάθε περίπτωση, το ∆ιδακτικό και ∆ιοικητικό Προσωπικό 

κάνει ό,τι µπορεί για να διασφαλίσει εντός Ωδείου τις καλύτερες  

δυνατές συνθήκες που συµβάλλουν στη µάθηση. 
 

1.6 ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
 

Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» του ∆ήµου Μεγαρέων δε φέρει ουδεµία 

ευθύνη για την απώλεια ή καταστροφή προσωπικών ειδών και 

αντικειµένων που εγκαταλείπονται στους χώρους του (π.χ., µουσικά 

όργανα, ενδύµατα, κινητά τηλέφωνα, κάµερες, οχήµατα κ.ά.). Η 

Γραµµατεία του Ωδείου δεν µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια 

προσωπικών ειδών και αντικειµένων που αφήνονται εκεί από µαθητές ή 

γονείς/κηδεµόνες. Αυτό γίνεται πάντοτε µε ευθύνη του ιδιοκτήτη. 
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2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ 

2.1 ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
 

 
 

 

 

 

∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆.Σ. 

∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ 

Ω∆ΕΙΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

& ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ 
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Αρµοδιότητες και τοµείς ευθύνης 

I. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Πρόεδρος και ∆.Σ. 

Χαράσσουν  την πολιτική και αποφασίζουν  για  οποιοδήποτε θέµα  αφορά τη 

λειτουργία του Ωδείου. Καταρτίζουν και ψηφίζουν τον προϋπολογισµό και 

εγκρίνουν τις προσλήψεις κατόπιν εισηγήσεως του Καλλιτεχνικού 

∆ιευθυντού. 
 

∆ιοικούσα Επιτροπή: 
 

Αναλαµβάνει την ευθύνη της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των 

υπηρεσιών του «Βυζάντειου Ωδείου ∆ήµου Μεγαρέων», την ευθύνη για την 

καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  των  κτιρίων  και  του  εξοπλισµού       του 

«Βυζάντειου Ωδείου ∆ήµου Μεγαρέων», τον έλεγχο και την ευθύνη 

εφαρµογής του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας, την παρακολούθηση 

εφαρµογής και εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., την κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη 

και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του «Βυζάντειου Ωδείου ∆ήµου 

Μεγαρέων». 

Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής: 
 

 Έχει κάθε αρµοδιότητα που του εκχωρείται από τον Νόµο, τον 
Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας καθώς και κάθε ενέργεια που του 

εκχωρείται από το ∆.Σ. και την ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

 

 Συνεργάζεται και ενηµερώνει το ∆.Σ. και την ∆ιοικούσα Επιτροπή για 
κάθε θέµα λειτουργίας του Ωδείου και µετέχει στις συνεδριάσεις. 

 

 Μελετά και εισηγείται για κάθε ζήτηµα οργανωτικής και καλλιτεχνικής 

φύσεως που αφορά ή ενδιαφέρει το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ», για όλα 
τα θέµατα αρµοδιότητάς του και έχει την άµεση επίβλεψη της άρτιας 

λειτουργίας του. 

 
 Επικοινωνεί µε το Υπ. Πο και τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και 

υπογράφει τα έγγραφα της αρµοδιότητάς. 

 

 Ενηµερώνει το κοινό για του σκοπούς, τις δράσεις και γενικά για τις 
εκδηλώσεις του Ωδείου και διοργανώνει συνεντεύξεις τύπου, 

ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις σε Μ.Μ.Ε. 

 

 Εισηγείται στο ∆.Σ. και την ∆ιοικούσα επιτροπή για την προβολή και 
διαφήµιση όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων του 

Ωδείου καθώς και για την έκδοση, διακίνηση και διάθεση ενηµερωτικού 
υλικού στους δηµότες. 
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 Σχεδιάζει, συντονίζει και επιβλέπει όλες τις καλλιτεχνικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες, τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, 
εισηγείται και έχει την επιµέλεια των εκδόσεων. Εποπτεύει τα ανωτέρω 

για την ορθή διεξαγωγή τους διασφαλίζοντας την ποιότητα τους. 
Προγραµµατίζει µε το εκπαιδευτικό     προσωπικό, την παρουσίαση των 

µαθητών σε εκδηλώσεις. 

 

 Ελέγχει τα τµήµατα, την διδακτέα ύλη στους µαθητές του Ωδείου, 

καθορίζει σε συνεργασία µε το Υπ. Πο. και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
την ηµεροµηνία των εξετάσεων, προγραµµατίζει τη διοργάνωση των 

µαθηµάτων, έχει την ευθύνη του προγραµµατισµού της διοργάνωσης 

των εξετάσεων, της συγκρότησης εξεταστικών επιτροπών κ.λ.π.,    και 
µεριµνά για την υποβολή των µαθητολογίων στο Υπ. Πο. 

 

 Έχει την ευθύνη κατάρτισης των προγραµµάτων διδασκαλίας και 
διδακτέας ύλης, εγκρίνει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα εποπτεύει 

και αναθέτει τους µαθητές στον κατάλληλο διδάσκοντα. 

 

 Συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή των καθηµερινών 
προγραµµάτων εκπαίδευσης, εφαρµόζοντας τις αρµοδιότητες του, ώστε 

να διασφαλίζεται η ποιότητα της. 

 

 Εισηγείται την επιλογή των διδασκόντων, τους επιβλέπει και τους 
αξιολογεί διαρκώς µε γνώµονα τη σωστή λειτουργία του Ωδείου. 

Παρακολουθεί την εργατικότητα και την απόδοση, καθώς και την 
παρουσία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, και τους δίνει τις 

ανάλογες οδηγίες. Μεριµνά για την τήρηση των όρων διδασκαλίας. 

 

 ∆ιοργανώνει και επιµελείται σεµινάρια και άλλα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα. 

 
 Εισηγείται για τη δηµιουργία νέων τµηµάτων ή δραστηριοτήτων µε την 

πρόβλεψη του απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού. 

 

 Εισηγείται για την χορήγηση υποτροφιών. 

 

 

II. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Υπεύθυνοι Τµηµάτων: Επιβλέπουν τους µαθητές και τους διδάσκοντες του 

Τµήµατος. Ενηµερώνουν τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή. 

Καθηγητές, ∆άσκαλοι, Επιµελητές: Εφαρµόζουν τα διδακτικά προγράµµατα. 
 

Συνεργαζόµενοι καθηγητές: Εγγράφουν τους µαθητές στο «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ 

Ω∆ΕΙΟ» του ∆ήµου Μεγαρέων, εξασφαλίζοντας την κατοχύρωση των 

σπουδών τους. Καταβάλλεται το δικαίωµα εγγραφής του σπουδαστή, µηνιαίο 

δικαίωµα     και  τα   εξέταστρα.     Προσφέρεται     η     δυνατότητα  δωρεάν 
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παρακολούθησης όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων αναλόγως της τάξης 

που φοιτά ο σπουδαστής. Για την διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών,  

επί της συνεργασίας αποφαίνεται ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής. 

Σύµφωνα  µε  το  Υπ.  Πο.   οι   διδάσκοντες   διακρίνονται   σε:   

Επιµελητή: Πτυχιούχος χωρίς προϋπηρεσία. Μπορεί να διδάξει µαθητές 

Προκαταρκτικής και Κατωτέρας. 

∆άσκαλο: ∆ιπλωµατούχος χωρίς προϋπηρεσία. Μπορεί να διδάξει µαθητές 

Προκαταρκτικής, Κατωτέρας και Μέσης. 

Καθηγητή: Πτυχιούχος ή διπλωµατούχος µε πενταετή προϋπηρεσία. Μπορεί 

να διδάξει όλες τις τάξεις. 

 

 

III. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
∆ιοικητικό Προσωπικό: 

 

Ασκεί γραµµατειακή υποστήριξη, επικοινωνεί µε οργανισµούς, φορείς ή και 

πρόσωπα για θέµατα του Ωδείου. 

Προετοιµάζει και συντάσσει έγγραφα του Ωδείου, επιµελείται της παραλαβής 

και διανοµής κάθε εισερχόµενου και εξερχόµενου εγγράφου και τηρεί αρχείο 

αλληλογραφίας. Μεριµνά για την καταχώρηση εγγράφων στο βιβλίο 

πρωτοκόλλου. Μεριµνά για την είσπραξη των διδάκτρων και εν γένει 

υποστηρίζει διοικητικά τις ανάγκες του Ωδείου. 

Εξυπηρετεί τους ∆ιδάσκοντες, τους µαθητές και τους γονείς/κηδεµόνες. 

 
 

Βοηθητικό Προσωπικό: 
 

Εξυπηρετεί τις υπόλοιπες ανάγκες του Ωδείου (φύλαξη κτιρίων- 

εγκαταστάσεων-εξοπλισµού, καθαριότητα και γενικά ότι αφορά στην καλή 

λειτουργία όλων των χώρων του Ωδείου κ.τ.λ.) 

 
 

2.2 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

1. Πρόσληψη του ∆ιδακτικού Προσωπικού γίνεται µε βάση τους 

κανονισµούς των Υπουργείων Πολιτισµού και Εσωτερικών. 
 

2. Όλοι οι διδάσκοντες υποχρεούνται να γνωρίζουν και να εφαρµόζουν 

τον Κανονισµό Λειτουργίας του Ωδείου. 
 

3. 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. 
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4. 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. 
 

5. Τα µαθήµατα ξεκινούν µόνον όταν ο µαθητής έχει προηγουµένως 

καταθέσει αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής στη Γραµµατεία και 

έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. 
 

6. Τα µέλη του ∆ιδακτικού Προσωπικού βρίσκονται υπό την επίβλεψη 

του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή. Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής µπορεί 

περιοδικά να επισκέπτεται το µάθηµα µε σκοπό τη βελτίωση των 

διδακτικών προγραµµάτων. Όταν κρίνεται σκόπιµο συνοδεύεται από 

τον Υπεύθυνο του Τµήµατος. Επίσης, κατόπιν εντολής το 

καλλιτεχνικού ∆ιευθυντού, µπορεί να αποσταλεί ο Υπεύθυνος του 

Τµήµατος. 
 

7. Όλοι οι διδάσκοντες παραδίδουν παρουσιολόγιο για τους µαθητές 

τους στο τέλος κάθε ηµέρας διδασκαλίας (δηλαδή, ποιοι προσήλθαν 

στο µάθηµα και ποιοι όχι). 
 

8. Το κάπνισµα και η χρήση αλκοολούχων ποτών απαγορεύονται 

αυστηρώς εντός του Ωδείου. 

 
9. Η  συµµετοχή  διδασκόντων  στα  σύνολα  και  στις  συναυλίες   του 

«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» γίνεται χωρίς επιπλέον αµοιβή. 

 
10. Οι διδάσκοντες µε την παρουσία τους στις εκδηλώσεις του 

«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ  Ω∆ΕΙΟΥ»  παραδειγµατίζουν  και παροτρύνουν τους 

µαθητές τους να συµµετέχουν και αυτοί. 

 
11. Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν το πρόγραµµα 

του Ωδείου όπως αυτό θα εγκρίνεται και θα διαµορφώνεται από την 

∆ιεύθυνση του Ωδείου. 

 
12. Όσο αναφορά τη συµµετοχή τους σε εκδηλώσεις, προγράµµατα και 

συνεργασίες (προετοιµασία σεµιναρίων, συναυλιών, εκτίµηση 

προτάσεων κ.λ.π.) είτε εντός, είτε εκτός Ωδείου, πρέπει να 

έρχονται σε συνεννόηση µε την ∆ιεύθυνση του Ωδείου. 

 
 

2.3 ΤΥΠΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

 

1. ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ και ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

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. 
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β. Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται την 1η – 15η Σεπτεµβρίου 
εκάστου διδακτικού έτους. Με απόφαση της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής µπορούν να παραταθούν. 

γ. Όλοι οι µαθητές κατά την εγγραφή τους έχουν το δικαίωµα να 

εκφράσουν την προτίµηση τους σε συγκεκριµένο Καθηγητή, στα 

Τµήµατα όπου διδάσκουν περισσότεροι από ένας. Η επιθυµία 

προτίµησης λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, αλλά η τελική ανάθεση 

γίνεται από τον Καλλιτεχνικό ∆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 περιέχει τα ακόλουθα βήµατα: 
 

συµπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής 

 

Ανάθεση Καθηγητή από τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή 

 
Κατάταξη στο κατάλληλο επίπεδο θεωρητικών (ύστερα από 

συνάντηση αν κριθεί σκόπιµο, ή κατόπιν αιτήσεως του 

ενδιαφεροµένου) από τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή σε συνεργασία 
µε τον διδάσκοντα και καθορισµός του Προγράµµατος Σπουδών. 

 

Ολοκλήρωση της εγγραφής στη Γραµµατεία µε την πληρωµή του 

δικαιώµατος εγγραφής και των διδάκτρων του πρώτου µήνα. Θα 
χρειαστεί επίσης µία 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. Το βιβλιάριο σπουδών 

είναι υποχρεωτικό για τους σπουδαστές, γιατί σε αυτό 
καταγράφεται η πρόοδος και η ετήσια βαθµολογία τους. 

 

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. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

α. Το ύψος των διδάκτρων και τελών ορίζεται στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς από το ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. και εγκρίνονται από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

β. Με την καταβολή των διδάκτρων ή και τελών εκδίδεται νόµιµη  

απόδειξη παροχής υπηρεσιών (βάσει των εκάστοτε κείµενων 

διατάξεων). 

γ. ∆ίδακτρα και λοιπά τέλη που πληρώθηκαν ∆ΕΝ επιστρέφονται. Ποσά 
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που έχουν καταβληθεί σαν εγγραφή, δίδακτρα και εξέταστρα για τυχόν 

απουσία ή κώλυµα συµµετοχής στο µάθηµα, δεν επιστρέφονται. Τα 

δίδακτρα καταβάλλονται για ολόκληρους τους µήνες Σεπτέµβριο και 

Ιούνιο καθώς και για τους µήνες των διακοπών Χριστουγέννων και 

Πάσχα. 

δ.  Μαθητές  που  δεν  έχουν  προκαταβάλει  το  ποσό  της  εγγραφής δεν 

µπορούν να ξεκινήσουν µαθήµατα. 

ε. Κάθε µαθητής ή ο γονέας/κηδεµόνας του οφείλει να φροντίζει για την 

τακτική πληρωµή των διδάκτρων στο πρώτο 10ήµερο κάθε µήνα 

διδασκαλίας. Σε περίπτωση κωλύµατος και έπειτα από έγγραφη αίτηση, 

η ∆ιοίκηση του Ωδείου δύναται να εξετάσει εναλλακτικά πλάνα 

αποπληρωµής σε συνεργασία µε τους µαθητές ή τους γονείς/κηδεµόνες 

τους. 

στ. Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τις  σπουδές 

µαθητή που δεν τακτοποιεί εγκαίρως τις οικονοµικές του υποχρεώσεις. 

ζ. Οι µαθητές οφείλουν να καταβάλλουν τα εξέταστρα για τον Βαθµό 

Ετήσιας  Απόδοσης,  τις  Κατατακτήριες,  Προαγωγικές,  Πτυχιακές  και 

∆ιπλωµατικές εξετάσεις κατά, τουλάχιστον, ένα 15ήµερο νωρίτερα από 

την ηµεροµηνία διεξαγωγής τους, αλλιώς χάνουν το δικαίωµα 

συµµετοχής σε αυτές. Για να προσέλθουν στις εξετάσεις, πρέπει να 

έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους. Τα 

καταβαλλόµενα εξέταστρα ισχύουν για εξετάσεις ενός µόνο µαθήµατος. 

η. Οι µαθητές που επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους την  

επόµενη χρονιά πρέπει οπωσδήποτε να έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρα 

του  προηγούµενου  έτους.  Οι  παλαιοί  σπουδαστές  που εγγράφονται 

µετά  το  Σεπτέµβριο  πληρώνουν  υποχρεωτικά  και  τα  δίδακτρα  του 

µηνός Σεπτεµβρίου. 

θ. Σε περίπτωση που ο µαθητής θέλει να διακόψει τα µαθήµατά του, 

πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Γραµµατεία του Ωδείου, 

διαφορετικά οι χρηµατικές του υποχρεώσεις συνεχίζονται. Σπουδαστής 

που διέκοψε  αδικαιολόγητα τη φοίτησή του στο Ωδείο και 

επανέρχεται, είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τα οφειλόµενα 

δίδακτρα της προηγούµενης χρονιάς. 

ι. Η συµµετοχή σε όλα τα σύνολα του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» 

υποχρεωτική ή προαιρετική, γίνεται χωρίς επιπλέον οικονοµική 

επιβάρυνση στα δίδακτρα. 

 
 

3. ΑΙΤΗΣΕΙΣ για ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 
 

Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» 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. 
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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 αναγνωρισµένο 

από το κράτος Τίτλο Σπουδών (Πτυχίο ∆ιδασκαλίας ή ∆ίπλωµα Σολίστ). 

Πτυχίο και ∆ίπλωµα απονέµονται επίσης σε µαθητές που αποφοιτούν 

από τη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. 
 

2. Τα Παραδοσιακά όργανα, τα σύγχρονα(Jazz, Pop, Rock) το Σύγχρονο 

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 που προαναφέρθηκαν. Μετά το πέρας των  

σπουδών αυτών, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης των σπουδών  

ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. 
 

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. 
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Από το Κράτος από το Κράτος 
Μοντέρνο πιάνο, 

 

Πληκτροφόρα 
 

Πιάνο 
Αρµόνιο, Ακορντεόν 

 
 
 

Έγχορδα 

Βιολί 

Βιόλα 
Βιολοντσέλο 

Κοντραµπάσο 
Κλασική Κιθάρα 
Άρπα 

 
Ηλεκτρική Κιθάρα 
Ηλεκτρικό Μπάσο 

Μπουζούκι κ.λ.π. 
Παραδοσιακό Βιολί 
Ούτι, Λαούτο 

Πνευστά 

Φλάουτο 
Όµποε 
Κλαρινέτο 

Σαξόφωνο 
Φαγκότο 

Τροµπέτα 

Κόρνο 
Τροµπόνι 
Τούµπα 

 
 

 

 
Φλογέρα 

Παραδοσιακό Κλαρίνο 

 

Κρουστά 
 

Κλασικά Κρουστά 
Ντράµς 
Παραδοσιακά Κρουστά 

Μονωδία Κλασικό Τραγούδι Σύγχρονο Τραγούδι 

 

 
 

 

Αναγνωρισµένα Μη αναγνωρισµένα 

Όργανα – Μονωδία  

 
Κατηγορία 



 

 

Κατεύθυνση 
Μαθήµατα 

Ειδικά Υποχρεωτικά* 

 

 
 

 

Ειδικού 

Ενόργανης 
Μουσικής 

& 

Μονωδίας 

 

 
 
 

Πληκτροφόρα, 

Έγχορδα, Πνευστά, 
Κρουστά και 

Μονωδία 

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) 

Πιάνο (επιπλέον) 

Μονωδία 
(επιπλέον) 

Πρίµα Βίστα (Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωση) 

Μελοδραµατική 

 
 

 
 

 
 

 

Ειδικών 

Θεωρητικών 

 

 
Ενοργάνωση 

* Επιπλέον των παραπάνω Υποχρεωτικών 

Αρµονία (ολοκλήρωση Γ΄ Υποχρεωτικού) 

Πιάνο (ολοκλήρωση Γ΄ Κατωτέρας, ακόµη και 

για τους µαθητές του Ειδικού Κιθάρας) 

∆ιεύθυνση Μπάντας 

Πρακτικό ∆ιδασκαλείο 
 

 
Αρµονία 

* Επιπλέον των παραπάνω Υποχρεωτικών 

Πιάνο (ολοκλήρωση Γ΄ Κατωτέρας, ακόµη και 

για τους µαθητές του Ειδικού Κιθάρας) 

Ενάριθµο Μπάσο 

Στοιχεία Αντίστιξης 

Πρακτικό ∆ιδασκαλείο 

 

Αντίστιξη 

Επιπλέον του Πτυχίου Αρµονίας 

Πιάνο (ολοκλήρωση Β΄ Μέσης) 

Οργανογνωσία 

Πρακτικό ∆ιδασκαλείο 

 

Φυγή (Φούγκα) 

Επιπλέον του Πτυχίου Αντίστιξης 

Πιάνο (ολοκλήρωση Γ΄ Μέσης) 

Ενορχήστρωση 

Σύνθεσης Σύνθεση Πιάνο (ολοκλήρωση Α΄ Ανωτέρας) 

 

 
Βυζαντινής 

Εκκλησιαστικής 
Μουσικής 

 

 

 
Βυζαντινή Μουσική 

Τυπικό 

Ιστορία Βυζαντινής Μουσικής 
Υµνολογία 

Μετρική 
Λειτουργική 

Μεταγραφή Παρασηµαντικής σε 
Πεντάγραµµο 
Απαγγελία Εκκλησιαστικών 

 

Αναγνωσµάτων 
 

 

 

 

 
 

15 
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Για κάθε ειδικό ή γενικό υποχρεωτικό µάθηµα η ∆/νση 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 ή σεµιναρίων είτε µπορούν 
να πάρουν την µορφή ενός σταθερού πρόσθετου εβδοµαδιαίου µαθήµατος. 

διάρκειας ενός ή περισσοτέρων εξαµήνων. Η παρακολούθηση όλων αυτών 
των συµπληρωµατικών ειδικών ή γενικών διδακτικών ενοτήτων καθώς και η 

παρακολούθηση όλων των γενικών µαθηµάτων που χαρακτηρίζονται από την 

∆/νση του Ωδείου σαν υποχρεωτικά, για ένα συγκεκριµένο ειδικό όργανο ή 
τµήµα, πρέπει να είναι ανελλιπής. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

αντικειµενικά δικαιολογηµένες, µε τη συναίνεση του διδάσκοντος, επιτρέπει η 
∆/νση γραπτά την προσωρινή παράλειψη ενός από τα γενικά υποχρεωτικά 

µαθήµατα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται να υποβληθεί από τους γονείς ή τον 

ενήλικα σπουδαστή έγγραφη αίτηση προς τη ∆/νση. 

Σπουδαστές που απέχουν χωρίς άδεια από τα γενικά υποχρεωτικά µαθήµατα 

αποκλείονται  από  τις  ετήσιες  και  τις  προαγωγικές  εξετάσεις  του   ειδικού 
µαθήµατος. 

Οι σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής παρακολουθούν σαν υποχρεωτικό 

όργανο για τρία χρόνια, το κανονάκι ή κάποιο άλλο παραδοσιακό όργανο,  
που καθορίζεται ύστερα από συνεννόηση µε τη ∆/νση του Ωδείου και τον 

ειδικό καθηγητή. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ 

α) Στο πρακτικό διδασκαλείο διδάσκουν έπειτα από πρόταση του ειδικού 
καθηγητή και µε την έγκριση της ∆/νσης, οι σπουδαστές της 2ης και 3ης 

Ανωτέρας της Ενόργανης Σχολής (πληκτροφόρα, έγχορδα, πνευστά, 
κρουστά), της Μονωδίας καθώς κι οι σπουδαστές Ωδικής, Ειδικού Αρµονίας, 

Αντίστιξης και Ενοργάνωσης. 

β) Η διδασκαλία των µαθητών παρακολουθείται και ελέγχεται από τον ειδικό 

καθηγητή και τον Υπεύθυνο του τµήµατος. 

γ) Οι σπουδαστές πριν την έναρξη και µετά το τέλος του µαθήµατος 

υπογράφουν σε παρουσιολόγιο. Η µη υπογραφή της έναρξης ή του τέλους 
του µαθήµατος υπολογίζεται σαν απουσία. 

δ) Οι διδάσκοντες καθηγητές τηρούν καταλόγους των µαθητών τους, 
σηµειώνουν τις απουσίες και την επίδοσή τους κι ενηµερώνουν τη ∆/νση και 

τη Γραµµατεία για οποιοδήποτε γενικό ή ειδικό πρόβληµα. 

ε) Οι διδάσκοντες στο πρακτικό διδασκαλείο σε περίπτωση απουσίας για 
σοβαρό κι αντικειµενικό λόγο οφείλουν προηγούµενα κι έγκαιρα να 

ειδοποιήσουν τη Γραµµατεία. 
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3.2 ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ/ΣΥΝΟΛΑ 

Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» του ∆ήµου Μεγαρέων αποτελείται από τις ακόλουθες 

Σχολές και Τµήµατα Σχολών όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 9 του Β.∆. 
16/1966, καθώς και από τις σχολές και τµήµατα ελευθέρων σπουδών (µη 

αναγνωρισµένα από το Υπ.Πο): 



18  

Σχολή Τµήµα Τάξη 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Ενόργανης Μουσικής 

 
Πληκτροφόρων 

Πιάνου 

Αρµονίου 

Ακορντεόν 

 
 

 
Εγχόρδων 

Βιολιού 

Βιόλας 

Βιολοντσέλου 

Κοντραµπάσου 

Κλασικής Κιθάρας 

Άρπας 

 
 

 
 

 

Πνευστών 

Φλάουτου 

Όµποε 

Κλαρινέτου 

Σαξοφώνου 

Φαγκότο 

Τροµπέτας 

Κόρνου 

Τροµπονιού 

Τούµπας 

Φλογέρας 

 

Κρουστών 
 Κλασικών Κρουστών  

Ντράµς 

 
Μονωδίας 

Μονωδίας 
Κλασικού Τραγουδιού 

Σύγχρονου Τραγουδιού 

Μελοδραµατικής Κλασικού Τραγουδιού 

Βυζαντινής 

Εκκλησιαστικής Μουσικής 
Βυζαντινής Μουσικής 

 

 

Ανώτερων Θεωρητικών 

& 
Σύνθεσης 

 
 

Ανώτερων Θεωρητικών 

Ενοργάνωσης 

Αρµονίας 

Αντίστιξης 

Φυγής (Φούγκας) 

Σύνθεσης Σύνθεσης 

Μουσικής Προπαιδείας Μουσικής Προπαιδείας  

 

 
Σύγχρονης 

& 
Παραδοσιακής Μουσικής 

Τζαζ - Ροκ 
Ηλεκτρικής Κιθάρας 

Ηλεκτρικού Μπάσου 

 
Παραδοσιακή

ς & 
Λαϊκής 

Μουσικής 

Μπουζουκιού 

Μπαγλαµά 

Τζουρά 

Ούτι 

Λαούτο, Βιολί, Κλαρίνο 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
Η σπουδή των παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων αν και δεν είναι 

τυπικά αναγνωρισµένη από το Υπ. Πο, δηλαδή δεν παρέχει 
αναγνωρισµένα  πτυχία  ή  διπλώµατα,  έχει  ιδιαίτερη  βαρύτητα στο 

«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» του ∆ήµου Μεγαρέων. Η διάρκεια των 
σπουδών δεν είναι προκαθορισµένη και επαφίεται στην κρίση του 

∆ιευθυντού ύστερα από συνεννόηση µε τον διδάσκοντα και µε 
γνώµονα την επίδοση και την πρόοδο του σπουδαστή. Η 

παρακολούθηση της Θεωρίας, της θεωρίας της παραδοσιακής και 
Λαϊκής µουσικής και η συµµετοχή στα σεµινάρια, εργαστήρια, 

δραστηριότητες κι εκδηλώσεις καθώς και σε πρόσθετα    υποχρεωτικά 

µαθήµατα που ορίζει η ∆/νση, είναι υποχρεωτική για τους  

σπουδαστές του τµήµατος. 
Οι σπουδαστές στο τέλος των σπουδών τους εξετάζονται από 

επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν εκτός από το ∆ιευθυντή και 

διδάσκοντες του Ωδείου, λαϊκοί και παραδοσιακοί οργανοπαίκτες, 
εθνοµουσικολόγοι και µουσικοί αναγνωρισµένου κύρους. Στους 

αποφοίτους παρέχονται βεβαίωση παρακολούθησης των σπουδών ή 
βεβαίωση περάτωσης σπουδών από το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» που 

βεβαιώνουν τη µουσική κατάρτιση και ενηµέρωσή τους, καθώς και τις 
επαγγελµατικές τους δυνατότητες. 

 

ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΤΜΗΜΑ 

 

(Σύγχρονο τραγούδι,  Jazz, Pop, Rock) 

Όπως η σπουδή των παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων δεν είναι 

τυπικά αναγνωρισµένη από το Υπ.Πο., δηλαδή δεν παρέχει 

αναγνωρισµένα   πτυχία   ή   διπλώµατα,   έτσι   κι   η   σπουδή   των 
µοντέρνων οργάνων ( ντραµς, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό µπάσο, 

σύγχρονο πιάνο κλπ) οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης 

παρακολούθησης των σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από 
το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» που βεβαιώνει τη µουσική κατάρτιση και 

ενηµέρωση των αποφοίτων καθώς και τις επαγγελµατικές τους 
δυνατότητες. 

 

Η διάρκεια των σπουδών δεν είναι προκαθορισµένη και επαφίεται 

στην κρίση του ∆ιευθυντού ύστερα από συνεννόηση µε τον 
διδάσκοντα και µε γνώµονα την επίδοση και την πρόοδο του 

σπουδαστή. Η παρακολούθηση της Θεωρίας της Μουσικής, της 
Σύγχρονης Θεωρίας-Αρµονίας και η συµµετοχή σε σχήµατα, 

σεµινάρια, εργαστήρια, δραστηριότητες κι εκδηλώσεις καθώς και σε 
πρόσθετα υποχρεωτικά µαθήµατα που ορίζει η ∆/νση, είναι 

υποχρεωτική για τους σπουδαστές του τµήµατος. 

 

Οι σπουδαστές εξετάζονται από επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν 
εκτός από το ∆ιευθυντή και διδάσκοντες του Ωδείου, 

εθνοµουσικολόγοι και µουσικοί αναγνωρισµένου κύρους. 
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ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

 
Στα τµήµατα αυτά συµµετέχουν παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών περίπου, 

µε στόχο τη µουσική ευαισθητοποίησή τους, την πρώτη συστηµατική 

γνωριµία τους µε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα διδασκόµενα 
στο Ωδείο όργανα και τη διερεύνηση των ειδικών ικανοτήτων τους  

και κλίσεων, που µπορεί να επεκτείνεται σε γενικότερες καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες (εικαστικά, χορός κλπ.) που συµβάλλουν στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη της αισθητικής τους. Στο τέλος του τριετούς, 
διετούς ή µονοετούς αυτού κύκλου (αναλόγως της ηλικίας και της 

επίδοσης) η ∆/νση του Ωδείου, αφού λάβει υπ’ όψη της την κρίση  
του υπεύθυνου του τµήµατος, τη γνώµη των ειδικών καθηγητών των 

οργάνων και τις αντικειµενικές δυνατότητες του Ωδείου, προτείνει 

στους γονείς - µε δεδοµένη βέβαια και την επιθυµία του παιδιού - το 
όργανο και το ρυθµό σπουδών που ταιριάζει περισσότερο στις κλίσεις 

και ικανότητες του παιδιού. 
Εάν η εκτίµηση του Ωδείου είναι διαφορετική από τις επιλογές των 

γονέων και του παιδιού, το Ωδείο δεν µπορεί να αναλάβει καµία 

δέσµευση ή υποχρέωση. Εάν υπάρχει ταύτιση εκτιµήσεων και 
επιλογών,  τα  παιδιά  από  τα  τµήµατα  µουσικής  προπαιδείας    του 

«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» έχουν απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση µε 
οποιοδήποτε άλλο παιδί προερχόµενο εκτός Ωδείου. 

Ο διετής κύκλος µπορεί να γίνει µονοετής, ή και ο τριετής διετής  
κατά την κρίση της ∆/νσης, αφού λάβει υπόψη της τη γνώµη του 

υπεύθυνου του τµήµατος, των ειδικών καθηγητών στα όργανα, τις 
αντικειµενικές δυνατότητες του Ωδείου και την ηλικία του παιδιού. 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες 
πρέπει να δικαιολογούνται έγκαιρα στη Γραµµατεία του Ωδείου. Η 

εγγραφή στο τµήµα µουσικής προπαιδείας είναι υποχρεωτική για όλα 
τα παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών. Η ∆/νση του ωδείου µπορεί να 

επιτρέψει σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά την κρίση της, την άµεση 

παρακολούθηση ενός ειδικού οργάνου, σε παιδιά ηλικίας κάτω των 
επτά ετών. 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

Τα σεµινάρια αποτελούν σηµαντικό µέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στο Ωδείο. 

Η διεύθυνση ορίζει µε έγκαιρες ανακοινώσεις κάθε χρονιά, για ποιες 

Σχολές και ποιες τάξεις η παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων 
σεµιναρίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και αναγκαία για να επιτραπεί σε 

σπουδαστή να συµµετάσχει σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. 
Τα   σεµινάρια,   σύµφωνα  και  µε τον  κανονισµό  αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος των υποχρεωτικών µαθηµάτων. 

 

Εκτός των παραπάνω τµηµάτων, θα λειτουργούν τα εξής: 

o Προετοιµασίας για την εισαγωγή στα Μουσικά 
Πανεπιστήµια 

o Παιδική Χορωδία (για µαθητές 8-13 ετών) 

o Μεικτή Χορωδία (για µαθητές από 14 ετών και άνω) 
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o Ορχήστρες 

καθώς και Σύνολα Τζαζ, Ροκ, Λαϊκών και Παραδοσιακών 
Οργάνων. 

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. 
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2. Έτη φοίτησης ανά επίπεδο 
 

Τµήµα/ Τάξη 
Προκα- 

ταρκτική 

Κατω- 

τέρα 
Μέση 

Ανωτέρα 

Πτυχίο / ∆ίπλωµα 
Έτη 

Πιάνο 2 3 3 3 / 4  

Βιολί 2 3 3 3 / 4  

Βιόλα 2 3 3 3 / 4  

Βιολοντσέλο 2 2 3 3 / 4  

Κοντραµπάσο 1 1 2 3 / 4  

Κιθάρα 2 3 3 3 / 4  

Άρπα 1 2 2 2 / 3  

Φλάουτο 1 2 2 2 / 3  

Όµποε 1 1 2 2 / 3  

Κλαρινέτο 1 2 2 2 / 3  

Σαξόφωνο 1 2 2 3 / 4  

Φαγκότο 1 1 2 2 / 3  

Τροµπέτα 1 1 2 2 / 3  

Κόρνο 1 2 2 2 / 3  

Τροµπόνι 1 2 2 2 / 3  

Τούµπα 1 2 2 2 / 3  

Κρουστά 2 2 2 2 / 3  

Μονωδία 1 2 2 2 / 3  

*Μελοδραµατική  1 1 1 / 1  

**Χορωδία 4 

**Ορχήστρα 6 

**Μουσική ∆ωµατίου (από Α' Ανωτέρα) 3 

**Πρίµα Βίστα (από Β' Ανωτέρα) 2 

**Πρακτικό ∆ιδασκαλείο (από Β' Ανωτέρα) 2 

**Υποχρεωτικό Πιάνου (από Α' Μέση, εκτός των µαθητών Κιθάρας) 5 

Μουσική Προπαιδεία 2/3 

**Θεωρία – Σολφέζ 3-4 

**Ειδικό Σολφέζ – Ντικτέ 2-3 

**Υποχρεωτικό Αρµονίας (από Α' Μέση) 3 

**Ιστορία Μουσικής (από Β' Υποχρεωτικό Αρµονίας) 2 

**Μορφολογία-Ανάλυση (από Γ' Υποχρεωτικό Αρµονίας) 2 

Ενοργάνωση 2 (Πτυχίο) 

Ειδικό Αρµονίας 3 (Πτυχίο) 

Αντίστιξη 2 (Πτυχίο) 

Φυγή  (Φούγκα) 2 (Πτυχίο) 

Σύνθεση 4 (Πτυχίο) 

Βυζαντινή Μουσική (Πτυχίο  / ∆ίπλωµα) 5 / 8 
 

Σηµείωση: 
∆εν αναγράφονται όργανα µη αναγνωρισµένα από το Κράτος. 
* Οι µαθητές Μονωδίας γίνονται δεκτοί στην τάξη Μελοδραµατικής από την Α΄ Ανωτέρα. 

** Υποχρεωτικά µαθήµατα. 
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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. 
 

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. 

 

9. Χρόνοι σπουδών µη αναγνωρισµένων σχολών και τµηµάτων: 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑΣ: Τα παιδιά νηπίου και δηµοτικού 

προετοιµάζονται για τις κανονικές µουσικές σπουδές µε ευχάριστο και 

προσιτό τρόπο για 1, 2 ή 3 έτη. 

ΦΛΟΓΕΡΑ: Προετοιµάζονται τα µικρά σε ηλικία παιδιά για να 

παρακολουθήσουν πνευστά όργανα. 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ: 

∆ιδάσκονται παραδοσιακά και λαϊκά όργανα ή και τραγούδι. Τα όργανα 

που διδάσκονται είναι:Κλαρίνο, σαντούρι, λαούτο, διάφορα κρουστά, 

βιολί και ούτι, µπουζούκι, µπαγλαµάς, τζουράς κ.λ.π. 

 
Για την ολοκλήρωση των σπουδών λόγω µη ύπαρξης καταγεγραµµένης 

διδακτέας ύλης τα έτη φοίτησης έχουν (περίπου) ως εξής: 

Κλαρίνο 7-8 έτη 

Βιολί 8-9 έτη 

Λαούτο 7-8 έτη 

Σαντούρι 8-9 έτη 

Ούτι 7-8 έτη 

Κρουστά 6-7 έτη 

Μπουζούκι 5-6 έτη 

Τραγούδι 6-7 έτη 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
3 έτη θεωρία δυτικής µουσικής και σολφέζ. 

Από το 3ο η 4ο έτος φοίτησης διδάσκονται κα στοιχεία θεωρίας της 

παραδοσιακής µουσικής, οργανογνωσία παραδοσιακών οργάνων και 

λαογραφικά θέµατα. Στα τελευταία έτη σπουδών όλα τα υποχρεωτικά 

επαναλαµβάνονται εξειδικευµένα και σε βάθος, µε λεπτοµερείς αναλύσεις. 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 
∆ιδάσκεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στη σύνθεση, 

ενορχήστρωση, γραφή και αντιγραφή µουσικού κειµένου (παρτιτούρα), 

τεχνολογία midi κ.α. 

 
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 

Προκαταρκτική 2-4 έτη 

Κατωτέρα 2-4 έτη 

Μέση 2-4 έτη 

Ανωτέρα 3-6 έτη 

 
ΑΡΜΟΝΙΟ. Φοίτηση περίπου 6ετής. Ισχύει ότι και στα άλλα µη 

εποπτευόµενα. Από τα υποχρεωτικά µαθήµατα, παρακολουθούνται µόνο τα 

έτη φοίτησης θεωρίας-σολφέζ. 

 
ΣΧΟΛΗ JAZZ– POP-ROCK 

∆ιδάσκονται ηλεκτρική κιθάρα, µπάσο, πλήκτρα, µοντέρνο τραγούδι και 

ντράµς. Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση θεωρίας-σολφέζ και 

σύγχρονης θεωρίας-Αρµονίας καθώς και η συµµετοχή σε Group. 

 
ΛΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

∆ιδάσκεται µπουζούκι, µπαγλαµάς, τζουράς και λαϊκό τραγούδι. Είναι 

υποχρεωτική η παρακολούθηση θεωρίας-σολφέζ και λαϊκής θεωρίας- 

Αρµονίας καθώς και η συµµετοχή σε Group. 
 

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 άλλα καλλιτεχνικά 

ιδρύµατα από την Ελλάδα ή και το εξωτερικό, κατόπιν σύναψης 

συµφώνου συνεργασίας µε το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ». 
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3.5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 
1. Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ» καθορίζει τις ηµεροµηνίες έναρξης και 

λήξης όλων των ατοµικών και οµαδικών µαθηµάτων. 
 

2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική έως το τέλος του έτους. 
 

3. Τα ατοµικά µαθήµατα οργάνων, φωνητικής και ειδικών 

θεωρητικών αρχίζουν περί την 15η Σεπτεµβρίου και λήγουν περί την 

30η Ιουνίου, σχεδόν µαζί µε τις ετήσιες εξετάσεις των οργάνων (ίσως 

χρειαστεί επιπλέον µάθηµα για τις τελικές παρατηρήσεις του Καθηγητή 

και τον ορισµό της καλοκαιρινής ύλης). 

 
4. Τα  οµαδικά  µαθήµατα  υποχρεωτικών θεωρητικών 

ξεκινούν στα τέλη Σεπτεµβρίου (οι ηµεροµηνίες έναρξης µαθηµάτων  

που δεν έχουν ικανό αριθµό µαθητών, µπορεί και να παραταθούν). Τα 

οµαδικά θεωρητικά µαθήµατα σταµατούν µε τις τελικές εξετάσεις περί  

τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου. 

 
5. Παρέκκλιση από τις ανωτέρω ηµεροµηνίες µπορεί να υπάρξει για όλως 

ιδιαιτέρους λόγους κατόπιν εισήγησης του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντού  

και απόφασης του Προέδρου και της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

6. Το εβδοµαδιαίο ατοµικό µάθηµα διαρκεί: 

α. Κλασικό Όργανο και Μονωδία 
40' / Προκαταρκτική 
40' / Κατωτέρα- Έγχορδα 50 
60’ / Μέση 

90' / Ανωτέρα 

β. Υποχρεωτικό Πιάνο 

40’ 
γ. Παραδοσιακή Μουσική 

40’ 
δ. Βυζαντινή Μουσική 

60’ 

ΠΤΥΧΙΟ –∆ΙΠΛΩΜΑ 120΄ 

 
Σε  ειδικές  περιπτώσεις  προβλέπεται  αύξηση  της  διάρκειας  του  ατοµικού εβδοµαδιαίου 
µαθήµατος κατά 50%, µε αντίστοιχη αύξηση των διδάκτρων. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

1. κατάθεση αίτησης στη Γραµµατεία 

2. έγκριση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

 

7. Στα Θεωρητικά Μαθήµατα – σε γενικές γραµµές και µε πιθανές 

εξαιρέσεις – ακολουθείται η εξής πρακτική: 
Μουσική Προπαιδεία – παιδιά από 4 έως 7 ετών 

Α' Θεωρία – παιδιά ∆' ∆ηµοτικού 
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3.6 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ / ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 

Οι παρουσίες και οι απουσίες των µαθητών σηµειώνονται στο ατοµικό 

παρουσιολόγιο του καθηγητή που χορηγείται από το Ωδείο. Το 

παρουσιολόγιο κατατίθεται στη Γραµµατεία από τον διδάσκοντα στο τέλος 

κάθε ηµέρας. 
 

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 τη Γραµµατεία. 
 

β. Στις 2 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. 
 

2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
 

α. Μαθητής που απουσιάζει από ατοµικό ή οµαδικό µάθηµα 

έχοντας ενηµερώσει προηγουµένως τη Γραµµατεία ή τον 

Καθηγητή χρεώνεται µε «δικαιολογηµένη» 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 3 αναπληρώσεις «δικαιολογηµένων» 

απουσιών κατ’ έτος, εφόσον η ακύρωση του µαθήµατος έγινε 

για σοβαρό λόγο και µε έγκαιρη ειδοποίηση της Γραµµατείας ή 

του Καθηγητή. 
 

γ. Αναπληρώσεις γίνονται πάντοτε έπειτα από  συνεννόηση  µε 

τον Καθηγητή. 
 

δ. Μάθηµα αναπλήρωσης που ακυρώνεται από µαθητή ή 

γονέα/κηδεµόνα χάνεται οριστικά. 
 

3. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ από ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
 

α. Καθηγητής που πρόκειται να απουσιάσει οφείλει να 

ενηµερώσει τη 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. 
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γ.   Αναπλήρωση µπορεί να γίνει και µε επέκταση της ώρας του 

µαθήµατος έως ότου συµπληρωθεί ο πρόσθετος χρόνος – εφόσον, 

βεβαίως, αυτό είναι εφικτό. 
 

δ. 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 παρουσιολόγιο). 
 

4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ- ΟΜΑ∆ΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

α. Προγραµµατισµένο υποχρεωτικό - οµαδικό µάθηµα που   ακυρώνεται 

µε υπαιτιότητα του Καθηγητή ή του Ωδείου 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 (επτά) 7 αδικαιολόγητες 

απουσίες από υποχρεωτικό-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 
 

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 

«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ». 
 

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. 

 

δ. 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 «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε 

προσωρινή ή οριστική διακοπή σπουδών µαθητή που κατ’ επανάληψη 

δεν πληρώνει τα δίδακτρά του ή έχει ανάρµοστη συµπεριφορά. 
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3.7 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 

Είδος Εξετάσεων Περίοδος 

Κατατακτήριες Οκτώβριος 

Προόδου – Ελέγχου Ιανουάριος-Μάρτιος 

Προαγωγικές Ιανουάριος και Ιούνιος 

Ετήσιες Μάιος-Ιούνιος 

Επαναληπτικές Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 

Απολυτήριες Ιανουάριος και Ιούνιος 
 

1. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 
 

α. 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, 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 ως Πρόεδρος 
ένας καθηγητής του  «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» 

καθηγητές άλλων ωδείων που εγκρίνονται από το Υπουργείο 

Πολιτισµού 
 

γ. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους 

ενδιαφεροµένους τουλάχιστον 10 ηµέρες νωρίτερα. 
 

2. ΠΡΟΟ∆ΟΥ – ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

α. Αφορούν µαθητές όλων των επιπέδων που εξετάζονται σε ένα 

σύντοµο πρόγραµµα µε κλίµακες και µια σπουδή. 
 

β. Πραγµατοποιούνται την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 

ενώπιον επιτροπής καθηγητών του  «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» 

 

3. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ 
 

α. Αφορούν µαθητές που επιθυµούν να αλλάξουν επίπεδο,  

δηλαδή από Προκαταρτική σε Κατωτέρα, από Κατωτέρα σε 

Μέση και από Μέση σε Ανωτέρα. 
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β. Πραγµατοποιούνται τον Ιανουάριο (µαθητολόγιο Β' εξαµήνου) και 

τον Ιούνιο (µαθητολόγιο Α' εξαµήνου), ενώπιον πενταµελούς 

επιτροπής που ορίζεται υπό του Καλλιτεχνικού διευθυντού. 
 

γ.  Το πρόγραµµα εκτελείται υποχρεωτικά από µνήµης, µε ένα 

επιβεβληµένο έργο που δίνεται 45 µέρες νωρίτερα. 
 

δ. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους 

τουλάχιστον 10 ηµέρες νωρίτερα. 
 

4. ΕΤΗΣΙΕΣ 
 

α.  Αφορούν µαθητές που έχουν καλύψει τη ∆ιδακτέα Ύλη και των   δύο 

(2) εξαµήνων του έτους των σπουδών τους. 
 

β. Πραγµατοποιούνται από τις 20 Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου ενώπιον 

επιτροπής καθηγητών του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» 
 

γ. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους 

τουλάχιστον 10 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 «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» 

γ. Η ηµεροµηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται στους ενδιαφεροµένους 

τουλάχιστον 10 ηµέρες νωρίτερα. 
 

6. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ 
 

Οι προκριµατικές εξετάσεις διενεργούνται έξι µήνες πριν από τις 
πτυχιακές εξετάσεις, παρουσία του καλλιτεχνικού διευθυντή. Στις εξετάσεις 
αυτές ο σπουδαστής παρουσιάζει το πρόγραµµα του πτυχίου του και το 
οποίο παίρνει έγκριση. 

 

7. ∆ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

Οι εξετάσεις δεξιοτεχνίας διενεργούνται έξι µήνες πριν από τις 
διπλωµατικές εξετάσεις, παρουσία του καλλιτεχνικού διευθυντή. Στις 
εξετάσεις αυτές ο σπουδαστής παρουσιάζει το πρόγραµµα του διπλώµατος 
του και το οποίο παίρνει έγκριση. 
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8. 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 ως Πρόεδρος 

ένας καθηγητής του  «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» 
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). 
 

9. ΓΡΑΠΤΕΣ 
 

α. Οι γραπτές τακτικές εξετάσεις διαρκούν 2 ώρες. 

 

β.  Οι µαθητές δεν µπορούν να φύγουν από την αίθουσα των 

εξετάσεων χωρίς να παραδώσουν το γραπτό τους. 
 

γ. Τα θέµατα των εξετάσεων παραδίδονται υπογεγραµµένα και 

σφραγισµένα από τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή την ηµέρα των 

εξετάσεων στους επιµελητές ή στους επιτηρητές που έχει ορίσει. 
 

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Η βαθµολογία ορίζεται 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 
 

11. 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. 
 

β.   Τελειόφοιτοι µαθητές της τάξης Πτυχίου ή ∆ιπλώµατος που 
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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 ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

2. ΦΟΙΤΗΣΗ και ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
 

3. Οι µαθητές του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ»: 

 
α. πρέπει να παρακολουθούν ΟΛΑ τα υποχρεωτικά ατοµικά και  οµαδικά 

µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών τους στο «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ 

Ω∆ΕΙΟ», εκτός εάν συντρέχουν λόγοι απαλλαγής. Ο    Καλλιτεχνικός 

∆ιευθυντής αξιολογεί τους λόγους έπειτα από αίτηση του µαθητή ή 

του γονέα/κηδεµόνα. 

β. οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στα µαθήµατά τους, για να 

εκµεταλλεύονται πλήρως τη διδακτική ώρα και να µη δηµιουργούν 

πρόβληµα στον επόµενο µαθητή. 

γ. Στις τάξεις του Ωδείου επιτρέπεται η είσοδος µόνο σε 

εγγεγραµµένους σπουδαστές και στους καθηγητές τους. 

∆εν επιτρέπεται η είσοδος ξένων ατόµων κατά τη διάρκεια 

των µαθηµάτων παρά µόνο µε ειδική άδεια. 
 

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

α. Η συµπεριφορά των µαθητών προς τους συµµαθητές τους και προς 

το ∆ιδακτικό και ∆ιοικητικό Προσωπικό πρέπει να είναι ευγενική και 
κόσµια. Η ευγένεια είναι δείγµα ενός καλλιτέχνη, ανεξαρτήτως 

ηλικίας. 
β. Η παραµονή στους χώρους του Ωδείου απαιτεί ησυχία. 

γ. Το κάπνισµα και η χρήση αλκοολούχων ποτών απαγορεύονται 

αυστηρώς. 

δ. Οι σπουδαστές του Ωδείου οφείλουν να σέβονται το χώρο του Ωδείου 

στον οποίο φοιτούν και να µην προκαλούν βλάβες ή όποια άλλη 

φθορά στις εγκαταστάσεις, τα µουσικά όργανα ή τα έπιπλα του 

Ωδείου. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται να καταβάλουν 

αποζηµίωση. 
 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ µε το Ω∆ΕΙΟ 
 

α. Παρακαλούµε τους γονείς/κηδεµόνες να ενηµερώνονται τακτικά για 

την πρόοδο των παιδιών τους. 

β. Τυχόν ερωτήσεις που οι µαθητές ή οι γονείς/κηδεµόνες τους έχουν 

σχετικά µε το πρόγραµµα σπουδών, το περιεχόµενο των µαθηµάτων 

ή οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα, πρέπει να απευθύνονται πρώτα στον 

αρµόδιο Καθηγητή, κατόπιν στον Υπεύθυνο Τµήµατος και τέλος στον 

Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή. 

γ. Εάν προκύψει σοβαρό πρόβληµα ασυµβατότητας µαθητή και 

Καθηγητή, τότε ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής έχει την αποκλειστική 
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ευθύνη ανεύρεσης αντικαταστάτη, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα  του 

∆ιδακτικού Προσωπικού. 

δ. Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ». επιδιώκει πάντοτε την αρµονική  
συνεργασία των γονέων/κηδεµόνων µε τον Πρόεδρο, την ∆ιοικούσα 
Επιτροπή, τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή, τους Καθηγητές και τη 

Γραµµατεία του Ωδείου. Όλοι οι προαναφερθέντες είναι πάντοτε 

διαθέσιµοι για να συζητήσουν οποιοδήποτε ζήτηµα αφορά την 
εύρυθµη και οµαλή λειτουργία του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ», 

ιεραρχικώς. 

 

4. 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. 
 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

α. Η συµµετοχή – είτε ατοµική είτε συλλογική (σύνολα, εργαστήρια, 

ορχήστρες) – σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις του «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ 

Ω∆ΕΙΟΥ» είναι υποχρεωτική. 
 

β. Κατά κανόνα δεν επιτρέπεται η συµµετοχή µαθητή του 
«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» σε µουσική εκδήλωση άλλου Ωδείου, 

Μουσικής Σχολής ή συνόλου. Αρµόδιος για να δώσει τέτοια άδεια 

είναι ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής, έπειτα από αίτηση του µαθητή και 

υπό προϋποθέσεις. 
 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
 

α. Η παρακολούθηση συναυλιών, διαλέξεων και άλλων καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων – εντός και εκτός Ωδείου – είναι θεµελιώδες στοιχείο 

της εκπαίδευσης ενός µουσικού. Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» 

διοργανώνει κάθε  χρόνο ποικίλες  τακτικές  και µη  εκδηλώσεις  που 
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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 όσον αφορά τους ενισχυτές για όσους 

χρησιµοποιούν ηλεκτρικά όργανα) 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 «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» (ενισχυτές, CD-player, Η/Υ, 

και οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα υποστηρίζει τις διδακτικές ή 

συναυλιακές ανάγκες του Ωδείου). 
 

3.10 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 
1. Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ» θα χορηγεί υποτροφίες για αριστούχους 

µαθητές επιπέδου Α' Μέσης και άνω. Προϋπόθεση είναι να έχουν 

επιτύχει βαθµολογία Άριστα (9,5-10) στο Ειδικό και σε όλα τα 

Υποχρεωτικά µαθήµατα (εκτός Χορωδίας και Ορχήστρας) κατόπιν 

προτάσεως του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντού. 
 

2. Αν ο µαθητής έχει ολοκληρώσει τα Υποχρεωτικά Θεωρητικά και 

φοιτά στην τάξη των Ειδικών, τότε για να πάρει υποτροφία στο 

Ειδικό όργανο όπου έχει αριστεύσει πρέπει να έχει εξασφαλίσει 

τουλάχιστον 9 στα Ειδικά θεωρητικά. 

 
 

3. Σε περίπτωση ισοβαθµίας θα λαµβάνεται υπόψη η ενεργός 
συµµετοχή και παρουσία των σπουδαστών σε εκδηλώσεις του 

«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ» όπως επίσης και η βαθµολογία στην 
Χορωδία και την Ορχήστρα· εάν διατηρείται η ισοβαθµία, τότε η 

επιλογή θα γίνεται µε διαγωνισµό ενώπιον επιτροπής που 
απαρτίζουν: 

ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής 

οι Καθηγητές του Ειδικού οργάνου των µαθητών αυτών 
ένας ακόµη Καθηγητής των συγκεκριµένων οργάνων 
ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του από την ∆ιοικούσα 
Επιτροπή του Ωδείου. 

 

4. Μαθητής που έχει βραβευτεί σε κάποιο Ειδικό Μάθηµα µπορεί 

να ξαναπάρει την ίδια υποτροφία κατά τη διάρκεια των 

σπουδών του για το ίδιο µάθηµα, αφού περάσει εκ νέου από τη 

διαδικασία επιλογής. 

5. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται  και  αναπροσαρµόζεται  

έπειτα  από απόφαση του ∆.Σ.  της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. κατόπιν 

εισηγήσεως της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ωδείου. 
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4. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

 
4.1 ΣΚΟΠΟΣ 

 
Ο ρόλος της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Μεγαρέων είναι η δηµιουργική 

παρέµβαση στα µουσικά και καλλιτεχνικά δρώµενα, ταυτόχρονα µε τις 
υποχρεώσεις της σε παρελάσεις , λιτανείες, αποδόσεις τιµών, συναυλίες και 

ότι άλλο σύµφωνα µε την ειδικότητα της δύναται να παρέχει για την 
πολιτιστική  ανάπτυξη,  έκφραση  και  την  ψυχαγωγία  των  δηµοτών  του 
∆ήµου Μεγαρέων. 

 
 

4.2 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

 
 

Η ιεραρχία της Φιλαρµονικής (καλλιτεχνική & υποστήριξη) περιλαµβάνει: 

1. Αρχιµουσικός (Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής). 

2. Βοηθός Αρχιµουσικού. 

3. Κορυφαίος - Υπεύθυνος Οικογένειας Οργάνων. 

4. Υπεύθυνος Ρεπερτορίου 

5. Υπεύθυνος Ιµατιοθήκης 

6. Υπεύθυνος Υλικού 

7. Μέλη 
 

1. ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

Είναι καλλιτεχνικά υπεύθυνος για τα της λειτουργίας της Φιλαρµονικής. 

Φροντίζει για την οµαλή διεξαγωγή των δοκιµών , για το άρτιο  
καλλιτεχνικό αποτέλεσµα των Συναυλιών. Μεριµνά ώστε ο µουσικός να 

µπορεί απρόσκοπτα να αφοσιωθεί στο καλλιτεχνικό του έργο. Είναι 
διοικητικά υπεύθυνος σε ότι αφορά την Υπηρεσία, τους µουσικούς, τις 

δοκιµές, τις Συναυλίες, τους χώρους εργασίας, τις παρουσίες και τις άδειες. 

Για ειδικά όµως θέµατα όπως : 

I) Προγραµµατισµό Συναυλιών 
II) Πρόσκληση φιλοξενούµενων Μουσικών 

III) Πλήρωση θέσεων Μουσικών 
IV) Προµήθεια οργάνων και αναλωσίµων 

V) ∆ιαµόρφωση και δηµιουργία χώρων µελέτης και άλλων βοηθητικών 

χώρων, συναποφασίζει µε την ∆ιοικούσα Επιτροπή, η οποία εισηγείται 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Αναθέτει εργασίες Καλλιτεχνικές και ∆ιοικητικές στους αρµόδιους και 

ελέγχει την εκπλήρωση των. Συγκαλεί εγκαίρως την ∆ιοικούσα Επιτροπή  

να συναποφασίσουν για προκύπτοντα θέµατα. Κατά την απουσία του 
αναπληρώνεται από τον Βοηθό Αρχιµουσικού, ή ελλείψει βοηθού από τον 

υπ’ αυτού οριζόµενο. 
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2. Ο ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ, 
επικουρεί   τον   Αρχιµουσικό   στα   καλλιτεχνικά   (∆οκιµές, προετοιµασία 

µουσικών κ.λ.π.) και τον αναπληρώνει κατά την απουσία του. Αναφέρεται 

αποκλειστικά και µόνο στον Αρχιµουσικό. 

3. Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ, 

επιµελείται καλλιτεχνικά και υλικά την οµάδα οργάνων που εκπροσωπεί. 

4. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ, 

έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξής του, φροντίζει να διανέµει τις 

παρτιτούρες εγκαίρως και να τις παραλαµβάνει πίσω. 

5. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ, 

φροντίζει ώστε οι συµµετέχοντες να έχουν στολές (Χειµερινή – Θερινή). 

Μεριµνά κατά την παράδοση για την χρέωσή τους ή και την παραλαβή 
τους, και φροντίζει εγκαίρως να ενηµερώνει τον Αρχιµουσικό για τυχόν 

ελλείψεις. 

6. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, 
φροντίζει,  επιτηρεί,   διανέµει  το  υλικό  (Αναλώσιµα  οργάνων, αναλόγια, 

µουσικός εξοπλισµός κ.λ.π.) και φροντίζει να ενηµερώνει τον Αρχιµουσικό 

για την  αναπλήρωση του Υλικού εγκαίρως. 

Όλοι οι ανωτέρω αναφέρονται αποκλειστικώς και µόνο στον Αρχιµουσικό. 

Όπου αυτός κρίνει απαραίτητο ενηµερώνει την ∆ιοικούσα Επιτροπή. Η 
επιλογή του γίνεται από την ∆ιοικούσα Επιτροπή κατόπιν προτάσεως του 

Αρχιµουσικού. Ο Βοηθός Αρχιµουσικού, ο Κορυφαίος 

Υπεύθυνος Οικογένειας Οργάνων,  ο Υπεύθυνος Ρεπερτορίου, ο 

Υπεύθυνος Ιµατιοθήκης και ο Υπεύθυνος Υλικού καταλαµβάνουν τις θέσεις 

αυτές τιµητικά και δεν λαµβάνουν αµοιβή. 
7. ΤΑ ΜΕΛΗ, 

της Φιλαρµονικής διακρίνονται σε:  

α) τακτικά, β) δόκιµα και γ) μαθητευόμενα 

α) Τακτικά µέλη είναι οι µουσικοί που αποδεδειγµένα έχουν την 
καλλιτεχνική επάρκεια να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της  

Φιλαρµονικής. Οποιοσδήποτε επιθυµεί να ενταχθεί ως Τακτικό Μέλος, 
κατόπιν αιτήσεως του, δοκιµάζεται από τον Αρχιµουσικό και Επιτροπή 

αντίστοιχων καθηγητών που θα συστήσει ο Αρχιµουσικός και η ∆ιοικούσα 
Επιτροπή. Τα τακτικά µέλη είναι αµειβόµενα. Το ύψος της αµοιβής 

καθορίζεται δια αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  κατόπιν 
εισηγήσεως της ∆ιοικούσας Επιτροπής και του Αρχιµουσικού. 

 
 

β) Τα ∆όκιµα µέλη είναι οι προχωρηµένοι και µε ικανή καλλιτεχνική 

επάρκεια µαθητές που όµως δεν αµείβονται. Τα ∆όκιµα µέλη κατόπιν 
ευδοκίµου υπηρεσίας στην Φιλαρµονική, µπορούν µε αίτησή τους ή κατόπιν 

προτάσεως του Αρχιµουσικού να προαχθούν σε Τακτικά. Στην    περίπτωση 

αυτή και εάν δεν έχουν περατώσει τις σπουδές τους στο Βυζάντειο Ωδείο 
παύουν να τυγχάνουν της απαλλαγής των διδάκτρων. Η προαγωγή γίνεται 

κατόπιν δοκιµασίας ενώπιον του Αρχιµουσικού και ειδικών καθηγητών. 
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γ) Τα μαθητευόμενα µέλη είναι όσοι σπουδαστές πνευστών οργάνων του 

Ωδείου, επιθυμούν  να ενταχθούν στην Φιλαρμονική του Δήμου Μεγαρέων.  

Τα μαθητευόμενα μέλη της Φιλαρμονικής θα καταβάλλουν το ήμισυ των 

διδάκτρων για  δύο σχολικά έτη και τότε, αφού κριθούν ικανά και 

συμμετάσχουν στην Φιλαρμονική, θα τους χορηγείται δωρεάν φοίτηση 

μέχρι πέρατος των σπουδών τους, ως αντιστάθμισμα για την συμμετοχή 

τους σ’ αυτήν.  

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος,  δοκιμάζονται από 

τον Αρχιμουσικό και τους αντίστοιχους ειδικούς καθηγητές για να κριθούν 

προακτέοι ή όχι σε ∆όκιµα µέλη. Σε περίπτωση αποτυχίας στην δοκιμασία, 

μπορεί να δοθεί παράταση ενός σχολικού εξαμήνου και να επαναληφθεί η 

δοκιμασία. Αν και πάλι αποτύχουν, τότε διαγράφονται από το 

«ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ». Για μαθητές εξαιρετικής επιμέλειας, προόδου και  

απόδοσης η δοκιμασία αυτή μπορεί να γίνει και νωρίτερα, ύστερα από 

πρόταση του ειδικού καθηγητού και την σύμφωνη γνώμη του 

Αρχιμουσικού. Τα μαθητευόμενα µέλη µε την προαγωγή τους σε ∆όκιµα 

υποχρεούνται στην  παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων της 

Φιλαρμονικής. Σε περίπτωση άρνησης ή 3 συνεχόμενων αδικαιολόγητων 

απουσιών αποβάλλονται. Σε περίπτωση αποχώρησης από την Φιλαρμονική 

και συνέχισης των σπουδών στο «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω∆ΕΙΟΝ», τότε οφείλουν 

να καταβάλλουν τα πλήρη δίδακτρα. 

 

δ) Τμήμα μουσικής προπαιδείας και προετοιμασίας για την είσοδο νέων 

μελών στην Φιλαρμονική 

   Το τμήμα μουσικής προπαιδείας και προετοιμασίας εισόδου νεαρών 

μελών στη Φιλαρμονική, απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου, Πρώτης, 

Δευτέρας και Τρίτης τάξης Δημοτικού. Στόχος είναι μέσα από την 

ψυχαγωγία και τη διασκέδαση να μυηθούν οι μαθητές στη μουσική αλλά 

και να προετοιμαστούν για την είσοδο τους στην Φιλαρμονική.   

Η προετοιμασία θα γίνεται με διάφορες δραστηριότητες ειδικά για παιδιά, 

ώστε καθώς αυτά μεγαλώνουν να αναπτύσσουν ικανότητες διευρύνοντας 

τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα τους. Τα παιδιά θα γνωρίσουν και θα 

αγαπήσουν τον κόσμο της μουσικής, θα γνωρίσουν τα όργανα της 

Φιλαρμονικής και  θα εξοικειώνονται μ’ αυτά και συν τω χρόνω θα αρχίσει 

η σταδιακή τους μελέτη. Θα αποκτήσουν την ικανότητα να ακούν και να 

τραγουδάνε σωστά παίζοντας μαζί με άλλα παιδιά, αναπτύσσοντας 

βιωματικά την αίσθηση του ρυθμού, του τονικού ύψους και  των 

ηχοχρωμάτων. Τα μαθήματα θα γίνονται σε μικρές ομάδες και για μία φορά 

την εβδομάδα με συμβολικό κόστος μηνιαίας συμμετοχής, η οποία θα 

καθορίζεται κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. 
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4.3 ΑΜΟΙΒΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

Α) Η αµοιβή των τακτικών µελών αφορά στην συµµετοχή τους στην 
υπηρεσία και τις πρόβες, τον αριθµό των οποίων καθορίζει ο Αρχιµουσικός 

και ο αριθµός τους δεν ξεπερνά τις δέκα(10) για κάθε υπηρεσία. Η  

παρουσία στις πρόβες είναι υποχρεωτική. Η αµοιβή υπολογίζεται ως εξής: 

Α= Χ*(0,35+0,65*Ρ/ν) [Χ= Συνολικό Ποσό Αµοιβής, Ρ= 

Συµµετοχές στις Πρόβες, ν= Αριθµός προβών] 

 

Σε περίπτωση απουσίας από την υπηρεσία, δεν λαµβάνουν καµία αµοιβή. 

Εάν µέλος απουσιάσει κατ’ επανάληψη από υπηρεσίες ή έχει συµµετοχή 
στις υπηρεσίες και απουσία στις πρόβες, τότε κατόπιν εισηγήσεως του 

Αρχιµουσικού στην ∆ιοικούσα επιτροπή και αφού ληφθεί υπ’ όψιν η εν 
συνόλω προσφορά του, µπορεί να διαγραφεί. 

 
 

4.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Όλοι οι συµµετέχοντες στην Φιλαρµονική για τυχόν απουσία τους από 
προκαθορισµένη πρόβα, ή µάθηµα, ή υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, 

οφείλουν να ενηµερώνουν έγκαιρα τον αρχιµουσικό. Οι συµµετέχοντες στις 
πρόβες οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα τουλάχιστον 10 λεπτά της 

ώρας νωρίτερα από την προκαθορισθείσα από τον Αρχιµουσικό ώρα. Πρέπει 
δε κατά την προκαθορισµένη ώρα να βρίσκονται στο αναλόγιο τους έτοιµοι 

µε τις παρτιτούρες και ότι άλλο χρειάζονται ώστε να µην διακόπτουν την 
πρόβα αναζητώντας οτιδήποτε. Οι παρτιτούρες παραλαµβάνονται, πριν την 

έναρξη της πρόβας, από τον υπεύθυνο ρεπερτορίου και επιστρέφονται  
σ’ αυτόν µετά το πέρας αυτής. Αυτός δε οφείλει να τις ελέγχει για την καλή 

τους κατάσταση τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή. 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις πρόβες έχουν τα τακτικά, τα δόκιµα µέλη 
και οι µαθητευόµενοι ή όποιοι άλλοι απαραίτητοι, κατά την κρίση του 

αρχιµουσικού. Οι πρόβες καθορίζονται από τον αρχιµουσικό. Οι πρόβες 
µπορούν να διακοπούν, χωρίς να συνιστούν δικαίωµα αµοιβής, κατά την 

κρίση του αρχιµουσικού, στις εξής περιπτώσεις: 
i. όταν υπάρχει πληµµελής προσέλευση 

ii. όταν η µελέτη από µέρους των µουσικών δεν είναι επαρκής 
iii. σε οποιαδήποτε άλλη εξαιρετική περίπτωση κατά την

 κρίση του αρχιµουσικού 
Τα δόκιµα και µαθητευόµενα µέλη έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις 

υπηρεσίες κατά την κρίση του αρχιµουσικού και µόνον εφ’ όσον αυτοί  
έχουν συµµετοχή τουλάχιστον στις τελευταίες 3 προ της συµµετοχής στην 

υπηρεσία πρόβες. 
2. Κατά την κρίση του αρχιµουσικού, σε έκτατες περιστάσεις και 

προκειµένου για την καλή εµφάνιση της µπάντας, µπορεί να καλέσει όποιον 

αυτός κρίνει απαραίτητο 
3. Όλοι όσοι παραλαµβάνουν ενυπόγραφα µουσικό όργανο, 

υποχρεούνται να το συντηρούν και να το προσέχουν, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του Αρχιµουσικού και του Βοηθού. 
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4. Με την παραλαβή των δύο (2) στολών (χειµερινή, θερινή), 

αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τις διατηρούν καθαρές και σε άψογη 
κατάσταση. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο αποµακρυνθούν από την 

Φιλαρµονική οφείλουν να παραδώσουν και τα δύο ( όργανα και στολές) σε 
άριστη κατάσταση και να ζητήσουν την διαγραφή τους από τα    τηρούµενα 

µητρώα. Σηµειωτέον ότι τα όργανα και οι στολές παρέχονται προς χρήση 
αποκλειστικά και µόνο για την Φιλαρµονική του ∆ήµου Μεγαρέων . 

5. Σε περίπτωση βλάβης του οργάνου, το οποίο είναι και παραµένει 
περιουσία του Βυζάντειου Ωδείου, το µέλος υποχρεούται να αναφέρει 

αµέσως την βλάβη. Ανεπαρκείς και ασταθείς αιτιολογίες για την φθορά  του 
µουσικού οργάνου, θα είναι βασική αιτία για καταλογισµό δαπάνης 

επισκευής, ή αντικατάστασης του µουσικού οργάνου, στο µέλος ή στην 
γονέα-κηδεµόνα  του στην περίπτωση που αυτό είναι ανήλικο. 

 

 
4.4 Φιλοξενούµενοι Μουσικοί 

Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη περισσοτέρων µουσικών τότε ο 
Αρχιµουσικός ενηµερώνει την ∆ιοικούσα Επιτροπή και καλεί κατά την κρίση 

του αυτούς που θεωρεί απαραίτητους. Η αµοιβή τους καθορίζεται ανά 
περίπτωση
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5. ΧΟΡΩ∆ΙΑ 

Η συµµετοχή των σπουδαστών του ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ στην χορωδία 

είναι υποχρεωτική από το πρώτο έτος της Μέσης των οργάνων, της 
Μονωδίας και της Αντίστιξης. Η φοίτηση είναι για τους σπουδαστές των 

οργάνων τουλάχιστον διετής και για τους σπουδαστές της Μονωδίας 
υποχρεωτική µέχρι τέλους των σπουδών καθώς και για τους σπουδαστές 

της αντίστιξης. 

Η συµµετοχή στη χορωδία µπορεί να ξεκινήσει και πριν την πρώτη Μέση 

του οργάνου, ύστερα από απόφαση της ∆/νσης. Σε αυτή την περίπτωση, η 

τελική υποχρεωτική βαθµολόγηση γίνεται τουλάχιστον µετά το τέλος του 
πρώτου έτους της Μέσης. 

 

 
5.1 ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ 

 

Η χορωδία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και την διδαχή της Χορωδιακής 

Μουσικής στο περιβάλλον του ∆ήµου Μεγαρέων, καθώς και την προβολή 

της ελληνικής µουσικής στο εσωτερικό και το εξωτερικό όπως επίσης και 

την εκπροσώπηση του ∆ήµου Μεγαρέων σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς 

χορωδιακές εκδηλώσεις. 

Η Χορωδία αποτελεί µια καλλιτεχνική κυψέλη στο ∆ήµο Μεγαρέων και 

υποδέχεται στους κόλπους της νέα µέλη για την στελέχωση της τα οποία 

είναι ικανά να ανταποκριθούν στις σχετικές δοκιµασίες και απαιτήσεις της.  

Η συµµετοχή των χορωδών οι οποίοι δεν αποτελούν σπουδαστές του 

Βυζάντειου  Ωδείου, είναι εθελοντική. 

5.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 

1. Η χορωδία αποτελεί τµήµα του Βυζάντειου Ωδείου  υπάγεται 
διοικητικά στην ∆ιοικούσα Επιτροπή και το ∆.Σ. της ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ. 

2. Ο διευθυντής της Χορωδίας συνεργάζεται µε τα µέλη της χορωδίας  
για την καλή εσωτερική λειτουργία,  υποβάλλει προτάσεις  προς   την 

∆ιοικούσα επιτροπή και το ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. και φροντίζει για 
την διεκπεραίωση θεµάτων  και εργασιών που τυχόν προκύπτουν. 

3. Η χορωδία συµµετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις ύστερα από σχετική 

εισήγηση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Βυζάντειου Ωδείου σε 
συνεργασία µε το ∆.Σ. της ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ. και το ∆ιευθυντή  

Χορωδίας. 
4. Το ετήσιο πρόγραµµα των εκδηλώσεων της χορωδίας προτείνεται από 

τον ∆ιευθυντή της και εγκρίνεται από το ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. 

5.  Το ετήσιο πρόγραµµα διδασκαλίας στη χορωδία καθορίζεται από   τον 

∆ιευθυντή της χορωδίας. Σε ότι αφορά το πρόγραµµα σπουδών των 

σπουδαστών του Βυζάντειου Ωδείου στη Χορωδία, αυτό καταρτίζεται 

σύµφωνα µε τα απαιτούµενα της διδακτέας ύλης από τον 

Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή του Βυζάντειου Ωδείου σε συνεργασία µε τον 

∆ιευθυντή της χορωδίας. 
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5.3 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΟΡΩ∆ΩΝ 
 

1. Η χορωδία συγκροτείται από µέλη κατοίκους του ∆ήµου Μεγαρέων 

αλλά και από ετεροδηµότες. Οι χορωδοί θα πρέπει να διαθέτουν τα 
κατάλληλα φωνητικά προσόντα. 

2. Η εγγραφή νέων µελών γίνεται κατόπιν αιτήσεως και ακροάσεως από 
τον ∆ιευθυντή της Χορωδίας. 

3. Η απόδοση κάθε µέλους της χορωδίας ελέγχεται περιοδικά και 

οπωσδήποτε µια φορά το χρόνο από τον ∆ιευθυντή της Χορωδίας. 
4. Τα µέλη τα οποία κρίνονται ανεπαρκώς προετοιµασµένα δεν 

λαµβάνουν µέρος στην επόµενη εµφάνιση της χορωδίας. 

 
5.4 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΟΡΩ∆ΩΝ 

 

1. Αποκλείονται, κατόπιν εισηγήσεως του ∆ιευθυντή της Χορωδίας στην 
∆ιοικούσα Επιτροπή του Ωδείου, µέλη τα οποία: 

 

Α. Καθυστερούν ή απουσιάζουν συστηµατικά και  

αδικαιολόγητα από τις δοκιµές ή τις εκδηλώσεις της. 

Β. Παρεµποδίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο το έργο ή βλάπτουν  

τη φήµη της χορωδίας µε τη συµπεριφορά τους. 

Γ. Συµµετέχουν σε εκδηλώσεις άλλης χορωδίας όταν η χορωδία 

πραγµατοποιεί καλλιτεχνική εµφάνιση. 

∆. Παραβαίνουν κατ επανάληψη τις υποχρεώσεις του, όπως 

αυτές καθορίζονται από τον κανονισµό ή από τη συνήθη 

πρακτική. 

2. Σε κάθε περίπτωση, όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, καλείται 

από   το   ∆ιευθυντή   της   Χορωδίας   για   να   δώσει   εξηγήσεις. Ο 
∆ιευθυντής της Χορωδίας δικαιούται να του κάνει συστάσεις ή να 

πάρει άλλο µέτρο που κρίνει σκόπιµο κατόπιν συνεννοήσεως πάντοτε 

µε την ∆ιοικούσα Επιτροπή. 

 

3. Σε περίπτωση απουσίας µελών για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 

πέντε µηνών, τα µέλη αυτά µπορούν να επανέλθουν, ως νέα µέλη, 
κατόπιν σχετικής αιτήσεως και αφού υποστούν τις σχετικές εξετάσεις 

που προβλέπονται για τα νέα µέλη. 

 
5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

1. Ο αριθµός των κανονικών µουσικών δοκιµών και η διάρκεια τους 
καθορίζεται από τον ∆ιευθυντή της Χορωδίας σε συνεργασία µε τα 

µέλη της χορωδίας. Σε ειδικές περιπτώσεις (αυξηµένες καλλιτεχνικές 
υποχρεώσεις, εκµάθηση νέων έργων κ.α.) οι δοκιµές γίνονται 

σύµφωνα µε την κρίση του ∆ιευθυντού της Χορωδίας. 
2. Η µουσική διδασκαλία των τραγουδιών γίνεται κάθε µιας φωνής 

ξεχωριστά ή όλων µαζί. 
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3. Κάθε µέλος της χορωδίας πρέπει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις 

δοκιµές, τακτικές ή έκτακτες και να συµµετέχει σε όλες τις εµφανίσεις 
της χορωδίας. Η παρουσία του κάθε χορωδού ελέγχεται από τον 

υπεύθυνο για τις παρουσίες ο οποίος ορίζεται από το ∆ιευθυντή 
Χορωδίας. Σε περίπτωση απουσίας πρέπει απαραίτητα να 

ενηµερώνεται ο ∆ιευθυντής της Χορωδίας. Οι χορωδοί πρέπει πάντα 

να φροντίζουν να πληροφορούνται τις άµεσες υποχρεώσεις τους, 
όταν έχουν απουσιάσει σε µια ή περισσότερες πρόβες. 

4. Στις δοκιµές, µετακινήσεις και εµφανίσεις της χορωδίας η 

συµπεριφορά των χορωδών πρέπει να είναι τέτοια που να µην 
δηµιουργεί προβλήµατα και να µην δίνει αφορµές για δυσµενή 

σχόλια, είτε σε βάρος της χορωδίας είτε σε βάρος των µελών της. 
5. Μέχρι την εκπλήρωση των εκάστοτε καλλιτεχνικών υποχρεώσεων της 

χορωδίας , οι χορωδοί πρέπει να είναι ξεκούραστοι, τόσο φωνητικά 
όσο και σωµατικά. Πριν από κάθε συναυλία θα γίνεται προθέρµανση 

διάρκειας 20΄λεπτών. 
6. Κατά τη διάρκεια της µουσικής διδασκαλίας τα µέλη παρακολουθούν 

προσεκτικά τις οδηγίες και παρατηρήσεις του ∆ιευθυντή Χορωδίας 
χωρίς  να  συνοµιλούν  µεταξύ  τους  και  να  κάνουν  ερωτήσεις στο 
∆ιευθυντή Χορωδίας. 

Ερωτήσεις επιτρέπονται στο τελευταίο 10λεπτο ή στα διαλείµµατα του 

µαθήµατος ή οσάκις αυτές επιτρέπονται από το ∆ιευθυντή Χορωδίας. 

7. Κατά τις εµφανίσεις η χορωδία παρατάσσεται σε τρείς ή τέσσερις 

σειρές ή όπως καθορίσει ο ∆ιευθυντής Χορωδίας και κάθε µέλος 
καταλαµβάνει τη θέση που έχει καθορίσει ο ∆ιευθυντής Χορωδίας, 

ανάλογα µε τις ανάγκες του χώρου και της χορωδίας. 
8. Τα µέλη που αποχωρούν από τη χορωδία είναι υποχρεωµένα να 

επιστρέψουν την στολή τους στο Βυζάντειο Ωδείο. 

9. Οι µετακινήσεις της Χορωδίας γίνονται οµαδικά . Ο τρόπος η τυχόν 

διαµονή και τα επιµέρους θέµατα της µετακίνησης καθορίζονται από 

την  ∆ιοικούσα  Επιτροπή  µε  την  σύµφωνη  γνώµη  του  ∆.Σ.    της 

∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. 

Τέλος το ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. φροντίζει για την ένδυση των χορωδών 
(χειµερινή και θερινή στολή) το σχέδιο της οποίας προτείνεται από τον 

∆ιευθυντή και τα µέλη της Χορωδίας και η προµήθεια τους αποφασίζεται 

από το ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. Η στολή ανανεώνεται οσάκις κρίνεται 
αναγκαίο από το ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. Ο κανονισµός αυτός αποβλέπει 

στον καθορισµό του πλαισίου µέσα στο οποίο κινείται και λειτουργεί η 
χορωδία ως σύνολο και στην ηθική  δέσµευση των χορωδών για πιστή 

τήρησή του. 

5.6 ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ 

Συµµετέχουν παιδιά ηλικίας από 6 έως 17 ετών, και σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις µικρότερα. Είναι φυτώριο της µικτής χορωδίας και από 16  

ετών και άνω µπορούν να λαµβάνουν µέρος και στην µικτή, αναλόγως των 
αναγκών της. Για την παιδική χορωδία ισχύουν τα λοιπά άρθρα του 

Κανονισµού Λειτουργίας και Οργάνωσης Σπουδών του Βυζάντειου Ωδείου.
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ο Κανονισµός καταρτίστηκε µε βάση τις οδηγίες του  Υπουργείου 

Πολιτισµού σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ότι δεν προβλέπεται από 

τον παρόντα κανονισµό κανονίζεται σύµφωνα µε κάθε σχετικό νόµο ή 

απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού, όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

Εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθμ.: 68/21-09-2011  απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., που εγκρίθηκε µε την                                 

υπ’ αριθμ.: 277/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Μεγαρέων και τέθηκε αµέσως σε ισχύ. 

  
Τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθμ.: 12/04-04-2012 απόφαση  του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., που εγκρίθηκε µε την           

υπ’ αριθμ.: 141/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Μεγαρέων και τέθηκε αµέσως σε ισχύ.  

 

Τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθμ.: 46/17-09-2015   απόφαση    του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ., που εγκρίθηκε µε την                  

υπ’ αριθμ.: 163/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Μεγαρέων και τέθηκε αµέσως σε ισχύ. 

 
 

 

 

 

 
 


