
ΩΔΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Πτυχίο-Δίπλωμα-Αποφοιτήριο 

ΟΡΓΑΝΑ 

(οργανοπαίχτες) 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 

Βιολί, Πιάνο, Κλασική κιθάρα, 

Μονωδία (κλασικό τραγούδι), 

Βυζαντινή Μουσική 

ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ 

Τραγούδι (έντεχνο, σύγχρονο, 

παραδοσιακό), Αρμόνιο, 

Ηλεκτρική κιθάρα, Μπουζούκι, 

Κρουστά, Φλογέρα 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Προκαταρκτική, Κατωτέρα, 

Μέση, Ανωτέρα 

Υποχρεωτικές ετήσιες εξετάσεις 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
Χωρίς τίτλους, εξετάσεις, επίπεδα 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΤΗΛ.: 210 2635689, 213 2039 982 (08:30-13:00) 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΔΕΙΟΥ 2022-2023 
 
Το Δημοτικό Ωδείο Αγίων Αναργύρων Καματερού είναι ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
ως εκ τούτου διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας. 
 

▪ Ο κύκλος σπουδών είναι υποχρεωτικά δεκάμηνος, από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο, για όσους 
σπουδαστές επιλέξουν να ενταχθούν στα επίσημα μαθητολόγια του Ωδείου και να συμμετέχουν στις 
ετήσιες εξετάσεις 

▪ Τα δίδακτρα διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο σπουδών (Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, 
Ανωτέρα) 

▪ Δεν αναπληρώνονται τα μαθήματα που συμπίπτουν με επίσημες αργίες. 
Αναπλήρωση μαθήματος γίνεται μόνο λόγω υπαιτιότητας των διδασκόντων 

▪ Μη συμμετοχή στις επίσημες εξετάσεις Ωδείου συνεπάγεται επανάληψη τάξης. Επαναληπτικές 
εξετάσεις (Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο) γίνονται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν κατάθεσης 
γραπτού αιτήματος προς τη Διεύθυνση, όπου αναφέρεται ο λόγος απουσίας από τις θερινές 
εξετάσεις 
Η καταβολή των εξέταστρων θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και πριν την ημερομηνία των εξετάσεων 

▪ Συνίσταται στους γονείς και κηδεμόνες να ενημερώνονται από τους καθηγητές για τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληροί ο μαθητής για την υποχρεωτική παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων 
του Ωδείου.  
Οφείλουν δε να έχουν τακτική ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών από τους καθηγητές. 

▪ Όλα τα μέλη υποχρεούνται να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους στον εκάστοτε καθηγητή και να 
καταχωρούνται στο παρουσιολόγιο 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

• 10μηνος κύκλος σπουδών σε δύο εξάμηνα 

• Εγγραφές α’ εξαμήνου: 01 Σεπτεμβρίου – 31 Οκτωβρίου και β’ εξαμήνου: 01 – 20 Φεβρουαρίου 

• Δυνατότητα μεταπήδησης από ωδειακές σε ερασιτεχνικές σπουδές και αντίστροφα 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Προθεωρία*, Θεωρίες, 
Αρμονίες, Σολφέζ, Ιστορία 
Μουσικής, Μορφολογία, 
Υποχρεωτικό Πιάνο, Χορωδία, 
Prima-Vista, Μουσική 
Δωματίου κ.ά. 

 

Στην πλειοψηφία τους είναι 
ομαδικά, δωρεάν και αρχίζουν 
τον Οκτώβριο 

 

 

*προαιρετική 

ΑΝΩΤΕΡΑ    
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 

(συνθέτες) 

Αρμονία  

Ενοργάνωση  

Αντίστιξη  

Φούγκα  

Σύνθεση 

 

Επίπεδα σπουδών σε έτη 
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