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Σας ευχόμαστε καλή εκπαιδευτική χρονιά! 
 
 
 
Centre of Modern Music  
 

Tο Centre of Modern Music είναι μέλος του ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ Ωδείου και φιλοξενείται στο ίδιο κτίριο με το 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Ωδείο στην περιοχή Άνοιξη Αττικής προσφέροντας εξειδικευμένες σπουδές αποκλειστικά στη σύγχρονη 

μουσική. 

Η υψηλή αισθητική & ο σωστός εξοπλισμός, µε προδιαγραφές ειδικές για μουσικές  σπουδές, είναι από τα 

κυρίαρχα στοιχεία που κάνουν την εκπαίδευση και τη παραμονή, ευχάριστη στον καθένα µας. 

Διαθέτει πολλαπλές αίθουσες διδασκαλίας, ηχομονωμένες, εξοπλισμένες µε οπτικοακουστικά συστήματα, 

αίθουσες αναμονής, όπου μπορούν να φιλοξενήσουν ευχάριστα την ολιγόωρη αναμονή, αμφιθεατρική αίθουσα 

συναυλιών, µπαρ, Internet cafe, βεστιάριο & ανεξάρτητο χώρο γραφείων. 

Μέσα στον χώρο του, φιλοξενούνται κάθε χρόνο πάνω από 600 σπουδαστές όπου διδάσκονται θεωρία & 

πράξη από μεγάλο αριθμό καθηγητών-συνεργατών µας. 

Το πιο σημαντικό “κοµµάτι” όμως, είναι οι σπουδαστές µας. 

Για τον λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκμάθησης μουσικών οργάνων. 

Στόχος µας είναι τα παιδιά ν’ αγαπήσουν & να εκτιμήσουν τη μουσική ως τέχνη & ως τρόπο έκφρασης. 

Η καλλιτεχνική διεύθυνση, η καθοδήγηση των καθηγητών µας, αλλά και των εφόρων των σχολών της COMM 

στους μαθητές µας από τις μικρότερες τάξεις έως & τα πιο υψηλά επίπεδα σπουδών (αποφοιτήριο) µας κάνουν να 

διατηρούμε υψηλό επίπεδο μουσικής παιδείας & να ξεχωρίζουμε στον χώρο. 

Θεωρώντας ότι η ποιότητα δουλειάς πρέπει να ξεπερνά τα τοπικά όρια της περιοχής µας & να προβάλλεται 

στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, διοργανώνουμε ένα προγράµµατα παρουσίασης νέων μουσικών τεχνοτροπιών σε 

σειρές-συναυλίες διαφορετικές κατ’ έτος. 

Η παρουσίαση γίνεται στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ αμφιθέατρο, που διαθέτει 113 αµφιθεατρικές θέσεις, πλήρη 

µικροφωνική εγκατάσταση, κονσόλα ήχου & φωτισμού, κονσόλα ηχοληψίας, ψηφιακό σύστηµα παραγωγής & 

µμετάδοσης VIDEO CLIP, video projectors & µε τη βοήθεια του τμήματος μουσικής πληροφορικής, δίνουµε τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους που θα µας επισκεφθούν να γνωρίσουν την εξέλιξη που επιτυγχάνεται στον τομέα της 

μουσικής. 

Απευθυνόµαστε λοιπόν σε όλους εκείνους που θέλουν να γνωρίσουν τις νέες µεθόδους στον χώρο της 

µουσικής, προσκαλώντας τους, να τις παρακολουθήσουν. 

 

 

 

 
η καλ. Διευθύντρια 

Παπαδοπούλου Βίκυ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
Ο εσωτερικός κανονισμός περιέχει βασικές πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία της COMM ΜΕΠΕ & 

ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον εσωτερικό κανονισμό του ωδείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα µε το διάταγμα που 

δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 11.11.57, µε σκοπό να εξασφαλισθεί η πλήρης ενημέρωση του 

σπουδαστή ή κηδεμόνα του, έτσι ώστε να υπάρξει αρμονική συνεργασία μεταξύ σπουδαστών, εκπαιδευτικών & 

διοικητικού προσωπικού. 

Ότι δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αντιμετωπίζεται σύμφωνα µε τα διατάγματα που 

καθορίζουν τη λειτουργία των ιδρυμάτων. 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 
Το διδακτικό έτος διαρκεί από τη 2η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου του επομένου έτους. 

 
ΑΡΓΙΕΣ 

 Όλες οι επίσημες σχολικές αργίες & κάθε άλλη που ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας & το Υπουργείο 

Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α). 

 28η Οκτωβρίου 

 17η Νοέμβρη 

 από 24 Δεκεμβρίου έως & 8 Ιανουαρίου (Χριστούγεννα-Νέο Έτος) 

 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών) 

 Καθαρά Δευτέρα 

 25η Μαρτίου (Εθνική επέτειος) 

 από Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (Άγιο Πάσχα) 

 1η Μαΐου (γιορτή των Λουλουδιών & εργατική Πρωτομαγιά) 

 Εορτή του Αγίου Πνεύματος 

 από 1η Ιουλίου έως και την 1η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου (καλοκαίρι). 

 

Μαθήματα που δεν θα γίνουν & ΔΕΝ θα αναπληρωθούν 

 Τετάρτη   28.10.2020 28η Οκτωβρίου 

 Πέμπτη   24.12.2020 έως & Πέμπτη 07.01.2021 Χριστούγεννα-Νέο έτος 

 Δευτέρα  15.03.2021 Καθαρή Δευτέρα 

 Πέμπτη   25.03.2021 25η Μαρτίου 

 Μ. Πέμπτη  29.04.2021 έως & Κυριακή  09.05.2021 Πάσχα 

 Σάββατο  01.05.2021 Πρωτομαγιά 

 Δευτέρα  21.06.2021 Αγίου Πνεύματος 

 Πέμπτη   01.07.2021 έως & Τρίτη 31.08.2021 Καλοκαίρι 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Τµήµα Μοντέρνας Μουσικής (ατοµικό µάθηµα) 
Όλα τα επίπεδα 45΄/εβδοµάδα 1 φορά την εβδοµάδα 

 
Τµήµα Λαϊκής Μουσικής (ατοµικό µάθηµα) 
Όλα τα επίπεδα 45΄/εβδοµάδα 1 φορά την εβδοµάδα 

 
Τµήµα Παραδοσιακής Μουσικής (ατοµικό µάθηµα) 
Όλα τα επίπεδα 45΄/εβδοµάδα 1 φορά την εβδοµάδα 

 
Group 
60΄ εβδοµάδα 1 φορά την εβδοµάδα 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ … 
Τα μηνιαία μαθήματα ανάλογα με τον μήνα μπορεί να είναι 3 ή 4 ή 5.  
Η μηνιαία πληρωμή των διδάκτρων δεν συσχετίζεται με το σύνολο των διδακτικών ωρών του κάθε μήνα. 
 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Μαθημάτων &  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 

 ΑΚΥΡΩΣΗ για λόγους Υγείας (μόνο με βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου) 

 Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα. 

Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning 
https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php 

 ΑΚΥΡΩΣΗ για άλλους λόγους εκτός υγείας (με έγγραφη βεβαίωση γονέα ή κηδεμόνα) 
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 Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα και όριο για κάθε μήνα, μια (1) 

αναπλήρωση. 

Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning 
https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php 

 ΑΚΥΡΩΣΗ για άλλους λόγους (εκτός υγείας και χωρίς έγγραφη βεβαίωση γονέα ή κηδεμόνα) 

 Το μάθημα δεν θα αναπληρωθεί. 

 ΑΚΥΡΩΣΗ μαθήματος από καθηγητή/τρια για οποιονδήποτε λόγο. 

 Το μάθημα θα αναπληρωθεί έως και το τέλος του επόμενου μήνα. 

Το μάθημα μπορεί να αναπληρωθεί και μέσω e-learning 
https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php 

 ΑΚΥΡΩΣΗ μαθήματος από ανωτέρα βία (σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, πανδημία κλπ.) 

 Το μάθημα ή τα μαθήματα αναπληρώνονται είτε μεταγενέστερα με φυσική παρουσία, αλλά εντός 

της ίδιας σχολικής περιόδου (εάν είναι εφικτό) ή  μέσω e-learning ή. 
https://e-learning.pithagorio.gr/login/index.php 

σε ώρες που διαχειρίζονται από τον/την καθηγητή/τρια και τον/την σπουδαστή/τρια ή τον 

κηδεμόνα. 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις παραμένουν όπως αναφέρονται στην ετήσια σύμβαση. 

Όσοι αδυνατούν ή δεν θέλουν να συνεχίσουν κατ’ αυτόν τον τρόπο, οφείλουν να υπογράψουν 

άμεσα ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ με απαλλαγή των υπολοίπων οικονομικών χρεώσεων του σχολικού έτους.  

 

- Αιτιολογημένη ακύρωση μαθήματος μηνός Ιουνίου, θα αναπληρωθεί έως και 30 Ιουνίου.  

- Απουσία σπουδαστή, χωρίς αιτιολογία, δεν συνιστά υποχρέωση αναπλήρωσης. 

- Αναπληρώσεις δεν γίνονται σε διαφορετικό μάθημα και δεν μεταφέρονται σε άλλο σχολικό έτος. 

- Σε περίπτωση αιτιολογημένης ΑΚΥΡΩΣΗΣ μαθήματος και μη ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ του, ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ από το 

εκπαιδευτικό προσωπικό και μη αναπλήρωσης, επιστρέφονται αναλογικώς δίδακτρα στον 

καταβάλλοντα. 

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Προαγωγικές λέγονται οι εξετάσεις που προάγεται ο/η σπουδαστής/τρια από τη μια σχολή στην άλλη. 

 Ετήσιες λέγονται οι εξετάσεις που προάγεται ο/η σπουδαστής/τρια από τη μια τάξη της σχολής στην άλλη. 

 Επαναληπτικές λέγονται οι εξετάσεις που επαναλαμβάνονται, λόγω μη συμμετοχής σπουδαστή/τριας στις 

επίσημα ορισθείσες ημερομηνίες εξετάσεων, για λόγους υγείας ή άλλης σοβαρής περίπτωσης, με 

απαραίτητη προϋπόθεση την επίσημη αιτιολόγηση (υπεύθυνη δήλωση & βεβαιώσεις ιατρού ή νοσοκομείου). 

 Απολυτήριες λέγονται οι εξετάσεις που ο/η σπουδαστής/τρια συμμετέχει έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές 

του/της για την απόκτηση του τίτλου σπουδών. 

 

Οι Προαγωγικές, Ετήσιες & Απολυτήριες (πτυχιακές- διπλωµατικές) διεξάγονται τον Ιανουάριο & τον Ιούνιο, 

εκάστου σχολικού έτους. 

Κάθε Οκτώβριο διεξάγονται οι κατατακτήριες & οι επαναληπτικές εξετάσεις. 

 Οι σπουδαστές του Πυθαγορείου Ωδείου-Centre of Modern Music είναι υποχρεωμένοι, στο τέλος της 

σχολικής περιόδου να συμμετέχουν βάσει νόμου του (ΦΕΚ 229 Τ Α ΒΔ 11 11 1957) ΥΠ.ΠΟ.Α στις εξετάσεις που 

διενεργούνται με εξεταστικές επιτροπές που καταρτίζονται & αποτελούνται από καθηγητές του Πυθαγορείου 

Ωδείου-Centre of Modern Music, την καλλιτεχνική διεύθυνσή τους, τους εφόρους των σχολών τους, καθηγητές από 

άλλα μουσικά ιδρύματα ή επώνυμους καλλιτέχνες του μουσικού χώρου. 

 Κατ’ αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η εκπαιδευτική πορεία του σπουδαστή, η ύλη που πρέπει να έχει διδαχθεί, 

η εργασία του διδάσκοντος & η εποπτεία της εκάστοτε σχολής. 

  

Για όσους δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αυτές, ισχύουν τα εξής: 
1. Ο σπουδαστής πλέον θα υπόκειται μόνο στον εκπαιδευτικό έλεγχο της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του 

Centre of Modern Music. 

2. Το Centre of Modern Music, στις βεβαιώσεις σπουδών που χορηγεί, κατόπιν αιτήσεως, θα βεβαιώνει 

μόνο την ημερομηνία εγγραφής, τον διδάσκοντα, τον χρόνο σπουδών & τη μη συμμετοχή του/της 

σπουδαστή/τριας στις εξετάσεις. 

3. Ο γονέας ή κηδεμόνας του σπουδαστή οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην διεύθυνση του Centre 

of Modern Music, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 (παρέχεται και από τη γραμματεία) 

στην οποία θα βεβαιώνει ότι, ως κηδεμόνας του/της εν λόγω σπουδαστή/τριας δεν επιθυμεί τη 

συμμετοχή του/της στις εξετάσεις της τρέχουσας σχολικής περιόδου. 

 

Σημαντικό… Η μη συμμετοχή των σπουδαστών στις εξετάσεις, δεν αποτυπώνει στις βεβαιώσεις σπουδών 

την επίσημη εκπαιδευτική πορεία τους. Ως εκ τούτου οι βεβαιώσεις σπουδών για χρήση σε άλλο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής δεν είναι χρήσιμες.  
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Χρέωση… Πριν την ημερομηνία των εξετάσεων, καλείται ο νόµιμος κηδεµόνας του/της σπουδαστή/τριας να 

καταβάλλει στη γραµµατεία το ανάλογο ποσό συμμετοχής στις εξετάσεις, για το οποίο υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση 

και έκδοση απόδειξης είσπραξης. 

 
 
ΕΝΤΥΠΑ 

 Αίτηση Προεγγραφής Φοίτησης 
Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Centre of Modern Music από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της 

σπουδαστή/τριας που θέλει να παρακολουθήσει οποιοδήποτε ειδικό ή γενικό µάθηµα για το επόµενο σχολικό έτος. 

Η αίτηση αυτή κατοχυρώνει: 

 ηµέρες των µαθηµάτων. 

 ώρες των µαθηµάτων. 

 τον καθηγητή ή την καθηγήτρια. 

 τα θεωρητικά µαθήµατα 

 Το προνόµιο αλλαγής όλων των παραπάνω, πριν την έναρξη των μαθημάτων, εφ’ όσον υπάρχει 

πλέον η δυνατότητα από πλευράς της COMM ΜΕΠΕ. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή του ποσού της προεγγραφής, για τη νέα σχολική περιόδο. 

Το ποσόν της προεγγραφής δεν επιστρέφεται, δεν συµψηφίζεται µε δίδακτρα & δεν µεταφέρεται σε άλλη 

σχολική περίοδο. 

 Αίτηση Εγγραφής Φοίτησης 
Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Centre of Modern Music από τον κατά νόµο  κηδεµόνα για τον/την 

σπουδαστή/τρια, που θέλει να παρακολουθήσει τα ειδικά ή και γενικά µαθήµατα στο τρέχον σχολικό έτος. 

 Αίτηση Επανεγγραφής Φοίτησης 
Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Centre of Modern Music από τον κατά νόµο  κηδεµόνα για τον/την 

σπουδαστή/τρια, που θέλει να παρακολουθήσει μόνο μετά από έγγραφη διακοπή χρονικής περιόδου και εντός του 

τρέχοντος σχολικού έτους, ξανά τα ειδικά ή γενικά μαθήματα, αφού αποδεχθεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις, 

χωρίς την εκ νέου επιβάρυνση του δικαιώματος εγγραφής. 

 Αίτηση Διακοπής Φοίτησης 
Υποβάλλεται στο τέλος του μήνα φοίτησης και έως μια εβδομάδα μετά, στη γραµµατεία του Centre of 

Modern Music από τον κατά νόµο κηδεµόνα για τον/την σπουδαστή/τρια που θέλει να διακόψει την φοίτηση για  

οιονδήποτε λόγο. Είναι υποχρεωτική για φορολογικές & εκπαιδευτικές διαδικασίες (διαγραφή υπολοίπων οικονομικών 

χρεώσεων). Αίτηση διακοπής εκτός του ανωτέρω χρονικού περιθωρίου, υποχρεώνει τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της 

σπουδαστή/τριας σε καταβολή ολόκληρης της ανάλογης μηνιαίας δόσης. Σε περίπτωση άρνησης η αδιαφορίας 

υπογραφής της αίτησης, το Centre of Modern Music διατηρεί το νομικό του δικαίωμα απαίτησης όλου του σχολικού 

έτους, βάσει της υπογραφείσας σύμβασης φοίτησης. 

 Αίτηση Βεβαίωσης Σπουδών 
Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Centre of Modern Music από τον κατά νόµο κηδεµόνα για τον/την 

σπουδαστή/τρια που χρειάζεται “Πιστοποιητικό Σπουδών” για κάθε νόμιμη χρήση (κόστος 5€). 

 Υπεύθυνη Δήλωση Νόµου 1599/86 (Μη συµµετοχής σε Εξετάσεις) 

Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Centre of Modern Music από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της 

σπουδαστή/τριας, στην οποία βεβαιώνει ότι, δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του/της στις εξετάσεις της τρέχουσας 

σχολικής περιόδου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση Νόµου 1599/86 (εγγραφή σε καθεστώς ΥΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗ) 

Υποβάλλεται στη γραµµατεία του Centre of Modern Music από τον κατά νόµο κηδεµόνα του/της 

σπουδαστή/τριας στην οποία βεβαιώνει ότι, αποδεχόµενος/νη την ενημέρωση από την καλλιτεχνική διεύθυνση του 

Centre of Modern Music, επιθυµεί την εγγραφή του/της σπουδαστή/τριας σε καθεστώς ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για τη τρέχουσα 

σχολική περιόδο. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
Το δικαίωµα της εγγραφής επιβεβαιώνει τη πρόθεση του αιτούντος να παρακολουθήσει τα ειδικά & γενικά 

µαθήµατα της επιλογής του στο Centre of Modern Music & εξασφαλίζει τη θέση στην τάξη της ανάλογης σχολής. 

Είναι ετήσιο, αφορά την κάθε σχολική περίοδο, πληρώνεται εφάπαξ, δεν συμψηφίζεται και δεν επιστρέφεται. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
Τα δίδακτρα αφορούν ενιαία υπηρεσία σχολικής περιόδου και όχι αποσπασματική. 

Είναι ετήσια & καταβάλλονται είτε εφάπαξ με έκπτωση (εξαιρείται το ποσόν της εγγραφής), είτε σε μηνιαίες δόσεις 

(ως καταβολή έναντι του συμφωνηθέντος ποσού) χωρίς έκπτωση. Η μηνιαία καταβολή των διδάκτρων ισχύει μέχρι και τον 

Ιούνιο του τρέχοντος σχολικού έτους. 

Η μηνιαία δόση καταβάλλεται την πρώτη εβδομάδα κάθε µήνα. 
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Εάν η μηνιαία δόση δεν καταβληθεί εντός της καθορισµένης χρονικής περιόδου, θα υπάρχουν ενημερώσεις 

τηλεφωνικές, e-mails και sms από το λογιστήριο του σχολείου. 

Εάν δεν έχει καταβληθεί έως και επτά (7) ημέρες (1 εβδομάδα), μετά το τέλος του μήνα χρέωσης (σύνολο χρόνου 

καταβολής 37 ημερών), θα υπάρξει εκ νέου καταληκτική ενημέρωση τηλεφωνική, e-mail και sms “ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ” από το λογιστήριο του σχολείου. 

Προς το τέλος της παρέλευσης του ανεξόφλητου πλέον διμήνου η υπόθεση παραπέμπεται στην νομική 

υπηρεσία των σχολείων. 

O/η σπουδαστής/τρια δεν θα γίνεται δεκτός/ή στην τάξη & θα διαγράφεται από το µητρώο (ΜΦΣ) του Centre 

of Modern Music χωρίς άλλη ειδοποίηση (δυο (2) ανεξόφλητοι μήνες (60 ημέρες)). Υποχρέωση πλέον του κατά νόµο 

κηδεµόνα του/της σπουδαστή/τριας είναι, η εξόφληση των οικονοµικών υποχρεώσεων & η ενυπόγραφη 

συµπλήρωση του εντύπου “Αίτηση Διακοπής Φοίτησης”. Άρνηση ή αδιαφορία υπογραφής της συγκεκριμένης 

αίτησης & εξόφληση της τρέχουσας οφειλής, δίνει το νομικό δικαίωμα στην διεύθυνση του Centre of Modern Music 

να απαιτήσει όλο το ποσό που έχει ενυπόγραφα δεσµευτεί ο κατά νόµο κηδεµόνας για όλο το σχολικό έτος. 

Σε περίπτωση διαγραφής λόγω µη εµπρόθεσµης καταβολής οφειλής, προκειµένου ο/η σπουδαστής/στρια 

να συνεχίσει τις σπουδές, είναι υποχρεωτική η εξόφληση της οφειλής και η υποβολή “ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΕΓΓΡΑΦΗΣ” 

χωρίς την καταβολή εκ νέου του ποσού της εγγραφής. 

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσµων οφειλών κατά την εξεταστική περίοδο, ο σπουδαστής δεν έχει το δικαίωµα 

συµµετοχής στις εξετάσεις.  

Σπουδαστής/τρια εγγεγραµµένος/νη στα µητρώα του Centre of Modern Music από τη προηγούµενη 

διδακτική περίοδο, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία εγγραφής του/της, υποχρεώνεται σε 10μηνιαία φοίτηση 

προκειμένου να συμμετέχει στις εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους, καθώς επίσης και στην ανάλογη καταβολή 

των διδάκτρων. 

Εάν τα δίδακτρα μεταβληθούν λόγω αλλαγής τάξης, ή επιπέδου, ή διδάσκοντος, η διαφορά που θα 

προκύψει απαιτεί νέα ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ή τροποποίηση αυτής. 

Σπουδαστής/τρια με οφειλή προηγούμενης σχολικής περιόδου, υποχρεώνεται σε εξόφληση αυτής, για να 

έχει το δικαίωμα εγγραφής στη νέα σχολική περίοδο. 

Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται με οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο 

στην περίπτωση αιτιολογημένης ακύρωσης μαθήματος και μη αναπλήρωσής του. 

Τα δίδακτρα δεν συσχετίζονται με ωριαία μαθήματα και δεν γίνεται αποδεκτή καμιά οικονομική μείωση ή 

έκπτωση λόγω αργιών ή μη προσέλευσης στο μάθημα, εκτός της αιτιολογημένης ΑΚΥΡΩΣΗΣ μαθήματος και μη 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ του, ή ΑΚΥΡΩΣΗΣ από το εκπαιδευτικό προσωπικό και μη αναπλήρωσης, τότε και μόνον τότε 

επιστρέφονται αναλογικώς δίδακτρα στον καταβάλλοντα. 

Συμφωνίες διδάκτρων προηγούμενων σχολικών περιόδων, δεν ισχύουν σε επόμενη σχολική περίοδο. 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε ΠΡΟΒΕΣ για Συναυλία-Εξετάσεις-Διαγωνισμούς-Σεμινάρια 
Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, είναι απαραίτητη η συνοδεία πιάνου ή άλλου μουσικού οργάνου, για τις 

πρόβες των σπουδαστών για συναυλία, διαγωνισμούς, σεμινάρια και εξετάσεις. 

Η συνοδεία μουσικού οργάνου δεν είναι γνωστή από την αρχή του σχολικού έτους, επομένως δεν έχει 

συγκεκριμένο ωράριο εκ των προτέρων και συγκεκριμένη οικονομική χρέωση. 

Η συνεργασία με τους σπουδαστές πραγματοποιείται όταν ο/η διδάσκων το κρίνει απαραίτητο & διαφέρει 

χρονικά για τον καθένα, λόγω διαφορετικού επιπέδου γνώσεων. 

Πριν ολοκληρωθούν οι πρόβες, καλείται ο νόµιμος κηδεµόνας του/της σπουδαστή/τριας να καταβάλλει στη 

γραµµατεία το ανάλογο ποσό, για το οποίο υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση. Για τη συγκεκριμένη χρέωση εκδίδεται 

αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
Οι σπουδαστές έχουν υποχρέωση: 

 Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα ειδικά & γενικά µαθήµατα. 

 Να μην υπερβαίνουν τις 30 αδικαιολόγητες απουσίες (δυο μήνες σπουδών), καθώς στερούνται το δικαίωµα 

συµµετοχής τους στις εξετάσεις. 

 Να λαµβάνουν µέρος σε ετήσιες & προαγωγικές εξετάσεις, ανεξαρτήτως τοµέα σπουδών, τάξης & επιπέδου 

σπουδών. 

 Να συµµετέχουν σε µαθητικές συναυλίες εφ’ όσον προτείνονται από τον/την καθηγητή/τριά τους (θεωρείται 

µάθηµα ιδιαίτερης σηµασίας). 

 Να συµµετέχουν σε συναυλίες, διαγωνισμούς & άλλες εκδηλώσεις µετά από έγκριση της διεύθυνσης του 

σχολείου. 

 Να συµµετέχουν σε σεµινάρια & συναυλίες, διαγωνισµούς & άλλες διοργανώσεις στο ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 

Αµφιθέατρο (η συµµετοχή τους θεωρείται απαραίτητη για την πολύπλευρη εκπαίδευσή τους). 

 Να ενημερώνουν υποχρεωτικά τη γραµµατεία για τυχόν απουσία τους. 
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 Να σέβονται & να διατηρούν τους  χώρους του σχολείου καθαρούς και να µην προκαλούν ζηµιές στα 

µουσικά όργανα. 

 Να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. 

 Να µην καπνίζουν στις αίθουσες διδασκαλίας (απαγορεύεται αυστηρά). 

 Να μην ζητούν ιδιαίτερα µαθήµατα από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Απαγορεύεται ρητά (το 

προσωπικό υπογράφει σύμβαση με ποινικές δεσμεύσεις).   

 Εάν ο/η σπουδαστής/τρια θελήσει να διακόψει τη φοίτηση πριν την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, η 

διαγραφή από το Μητρώο Φοιτώντων Σπουδαστών (ΜΦΣ) θεωρείται δεδοµένη µόνο µετά την ενυπόγραφη 

συµπλήρωση του εντύπου “Αίτηση Διακοπής Φοίτησης” από τον κηδεµόνα του/της στη γραµµατεία του 

σχολείου, η οποία καταχωρείται πλέον στο ΜΦΣ σύµφωνα µε τον νόµο που διέπει την εκπαιδευτική & 

φορολογική λειτουργία των ιδρυµάτων αυτών. 

 Σε περίπτωση που παρέλθει η προβλεπόμενη περίοδος καταβολής των οικονομικών υποχρεώσεων και δεν 

έχουν τακτοποιηθεί αυτές για λογαριασμό του/της σπουδαστή/τριας για τις οποίες υπάρχει ενυπόγραφη 

δέσμευση, ο/η  σπουδαστής/τρια δεν θα γίνεται δεκτός/ή πλέον στην τάξη και η ώρα του/της θα διατίθεται 

σε επόμενους σπουδαστές. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
Η ενηµέρωση από τη Καλλιτεχνική διεύθυνση γίνεται κατόπιν ραντεβού σε συνεννόηση µε τη γραµµατεία 

του Centre of Modern Music. 

 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Δωρεάν φοίτηση (6 επίπεδο και µετά) σε αριστούχους µαθητές (υποτροφία), ύστερα από πρόταση της 

καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Centre of Modern Music, του ειδικού καθηγητή & της εποπτείας της σχολής. 

Έκπτωσης 5% στα δίδακτρα του επόµενου έτους στον Α’ µαθητή από κάθε ειδικό µάθηµα, ύστερα από 

πρόταση της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Centre of Modern Music, του ειδικού καθηγητή & της εποπτείας της 

σχολής. 

Έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή διδάκτρων κατά την εγγραφή. 

Έκπτωση 5% για την παρακολούθηση σεµιναρίων ως ενεργά μέλη. 

Διάθεση εισιτηρίων σε µειωµένη τιµή ή και δωρεάν. 

Δανειστική βιβλιοθήκη. 

Δανειστική Cdιοθήκη 

Αίθουσες πρακτικής εξάσκησης 

Ταυτότητα σπουδαστή/τριας (ειδικά προνόµοια) 

Ευνοϊκοί όροι για αγορά βιβλίου & οποιουδήποτε µουσικού οργάνου. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Σπουδαστή/τριας 
  Η ταυτότητα αυτή εκδίδεται από το Centre of Modern Music, είναι αυστηρά προσωπική & δεν 

µεταβιβάζεται. Δικαίωµα ταυτότητος έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν ενεργά στο Centre of Modern 

Music. 

Απώλεια αυτής βεβαιώνεται άµεσα στην γραµµατεία. 

Στην χρήση της επιβεβαιώνεται πάντα ο κάτοχός της. 

Ο κάτοχος της ταυτοτήτας αυτής έχει δικαίωµα συµµετοχής σε προγράµµατα που κατά καιρούς επιλέγει το 

CENTRE of Modern Music. 

Σήµερα αντιπροσωπεύει το δικαίωµα έκπτωσης που έχουν όλοι οι σπουδαστές/φοιτητές σε: 

Εισιτήρια Συναυλιών 

Εισιτήρια Εκδηλώσεων 

Εισιτήρια Θεάτρων 

Εισιτήρια Εκθέσεων 

Εισιτήρια Σεµιναρίων 

Εισιτήρια Αστικών γραµµών 

Αγορά βιβλίων 

Αγορά CD/dvd-Rom. 

Αγορά Μουσικών Βιβλίων, Μουσικών Οργάνων & Παρτιτούρων. 

Ο κάτοχος της ταυτότητας αυτής θα αποκτά επιπλέον προνόμια τα οποία θα ανακοινώνονται επίσημα κατά 

την διάρκεια του σχολικού έτους.  
 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Η είσοδος στους χώρους διδασκαλίας κατά την ώρα της διδασκαλίας επιτρέπεται µόνο σε µαθητές, 

διδάσκοντες & επόπτες των σχολών. 
 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 
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 Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Παραστάσεων 
 Το ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ αμφιθέατρο διαθέτει 113 θέσεις & ανάλογα την παράσταση υπάρχει ενημέρωση από την 

γραµµατεία του σχολείου για το µέγιστο σύνολο θέσεων που µπορείτε να κρατήσετε. 

 Ο προγραµµατισµός αυτός ισχύει µόνο για τις µαθητικές παραστάσεις και κυρίως έχει σκοπό να εισάγει στο 

αµφιθέατρο µε ασφάλεια & άνεση τα µέλη της οικογένειας του/της συµµετέχοντος/ουσας 

σπουδαστή/τριας. 

 Η άφιξη στον χώρο του αμφιθεάτρου γίνεται τουλάχιστον 30’ πριν την παράσταση µε εισιτήριο εισόδου από 

τη γραµµατεία του σχολείου. 

 Το εισιτήριο είναι ξεχωριστό για κάθε παράσταση & αναγράφει τη θέση του κατόχου. 

 Επιτρέπεται η φωτογράφιση, µαγνητοφώνηση και η βιντεοσκόπηση αποκλειστικά και µόνο στις 

παραστάσεις αυτές, με δική σας ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα, σε περίπτωση ανάρτησης μέρους ή 

συνόλου της εκδήλωσης σε ηλεκτρονικά μέσα (media). 

 είναι πιθανή η live streaming προβολή των εκδηλώσεων στην ηλ. πλατφόρμα της COMM Μ.ΕΠΕ 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της εκδήλωσης, αποτελεί  η παραμονή σας στο χώρο 

καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

 

Κανονισµός Λειτουργίας ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ εξωτερικών παραστάσεων - Εισιτήριο Αµφιθεάτρου 
 Με την αγορά του εισιτηρίου συνεπάγεται & η αποδοχή των παρακάτω όρων: 

 Για την έκδοση φοιτητικού εισιτηρίου απαιτείται ταυτότητα. 

 Το εισιτήριο ισχύει μόνο την αναγραφόμενη ημέρα & ώρα παράστασης. 

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο της παράστασης σε κάτοχο εισιτηρίου άλλης ημερομηνίας & ώρας. 

 Ο έλεγχος των εισιτηρίων στον χώρο του αμφιθεάτρου αρχίζει 30’ πριν την παράσταση. 

 Με την αγορά του εισιτηρίου καμία αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή. 

 Σε περίπτωση ματαίωσης της παράστασης για λόγους ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση για την 

επανάληψή της στον ίδιο χώρο, με το ίδιο εισιτήριο. 

 Εάν η επανάληψη καταστεί αδύνατη & η παράσταση ακυρωθεί οριστικά, θα υπάρξει ανακοίνωση για τον 

τρόπο επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου. 

 Εάν η παράσταση ακυρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας 45΄μετά την έναρξή της θεωρείται ολοκληρωμένη & 

δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα. 

 Η είσοδος στο αμφιθέατρο μετά την έναρξη της παράστασης γίνεται μόνο στο διάλειμμα, εάν αυτό 

προβλέπεται. 

 Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παράστασης, μέσα στο χώρο όπου αυτή 

διεξάγεται. 

 Για λόγους ασφαλείας κατά την είσοδο γίνεται έλεγχος σε ογκώδη αντικείμενα, τσάντες & χαρτοφύλακες. 

 Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των θεατών σε άλλες θέσεις έστω & αν υπάρχουν κενές θέσεις. 

 Η τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνει ποτό ή κάτι άλλο πέραν της αγοράς θέσης για συγκεκριμένη 

παράσταση. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφηση μέρους ή όλης της παράστασης & 

κάθε χρήση οπτιακουστικών μέσων, εκτός εάν αυτό αλλάξει κατά τις ανακοινώσεις πριν τη παράσταση. 

 Ο αγοραστής του εισιτηρίου αποδέχεται πλήρως το δικαίωμα των διοργανωτών να ελέγχουν την τήρηση των 

παραπάνω. 

 Κατά την διάρκεια της παράστασης δεν επιτρέπεται η χρήση των κινητών τηλεφώνων. 

 Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν από τον χώρο του αμφιθεάτρου, θεατή ή θεατές 

που διαταράσσουν με τη συμπεριφορά τους τη δυνατότητα των υπολοίπων να παρακολουθήσουν ομαλά 

την παράσταση. 

 Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα & απώλειες προσωπικών αντικείμενων των 

θεατών. 

 Οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου μέχρι το τέλος της παράστασης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Στο τµήµα αυτό διδάσκονται τεχνικές οργάνων & αυτοσχεδιασµός σε όλα τα στυλ της σύγχρονης µουσικής 

(rock, blues, jazz, latin, pop, κλπ). 

Οι σπουδαστές ανάλογα µε το επίπεδό τους εντάσσονται σε µουσικά σύνολα & εµφανίζονται σε συναυλίες. 

Στόχος του Centre of Modern Music είναι να δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους µαθητές του, ώστε να 

έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε την µουσική.  

Tο studio ηχογραφήσεων λειτουργεί πλήρως εξοπλισµένο µε συστήµατα εγγραφής ήχου & για τις πρόβες 

των group, µε σκηνή εξοπλισµένη από: 

 drums Yamaha 

 ενισχυτές ηλεκτρικής κιθάρας LINE 6 (spider II HD 75 cab) µε ξεχωριστή κεφαλή Line 6 (spider II HD 75 cab). 
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 monitors και ηχεία για ήχο σκηνής 

 πιάνο ουρά ESSEX by Steinway & Sons 

 Electronic Organ Yamaha EL 90 (µε ολόκληρη πενταλιέρα). 

 Για την ηχογράφηση & δηµιουργία demo σε cd, υπάρχει ηχολήπτης & το κόστος συµφωνείται εκ 

των προτέρων µε τη γραµµατεία του Centre of Modern Music. 

Συντονιστής του προγράµµατος & επόπτης των Group’s είναι ο κος Γαργουλάκης Παντελής. 

Στο Αµφιθέατρο πραγµατοποιούνται επίσης & πρόβες εκτός εκπαιδευτικού προγράµµατος όπου το κόστος 

ενοικίασης της αίθουσας ανά ώρα λειτουργίας αναφέρεται αναλυτικά στο site www.pithagorio.gr. 

 
ΣΧΟΛΕΣ & ΤΑΞΕΙΣ Μοντέρνας-Παραδοσιακής-Λαϊκής Μουσικής 

 1Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 6μηνη Φοίτηση 

 12μηνη Φοίτηση 

 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 6μηνη Φοίτηση 

 12μηνη Φοίτηση 

 3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 6μηνη Φοίτηση 

 12μηνη Φοίτηση 

 4Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 6μηνη Φοίτηση 

 12μηνη Φοίτηση 

 5Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 6μηνη Φοίτηση 

 12μηνη Φοίτηση 

 6Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 6μηνη Φοίτηση 

 12μηνη Φοίτηση 

 7Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 6μηνη Φοίτηση 

 12μηνη Φοίτηση 

 8Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 

 6μηνη Φοίτηση ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ 

 12μηνη Φοίτηση ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ 

 
ΣΧΟΛΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ 

 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (μαθήματα για απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος) 

 Αρμόνιο Σύγχρονο 

 Πιάνο Σύγχρονο 

 Σαξόφωνο Σύγχρονο 

 Τραγούδι Σύγχρονο 

 Ηλεκτρική Κιθάρα 

 Rock Κιθάρα 

 Κιθάρα Flamengo  

 Ηλεκτρικό Μπάσο 

 Ακουστικό Μπάσο 

 Drums 

 Κρουστά 

 Τραγούδι 

 Ρεπερτόριο Φωνητικής 

 Μουσική για το Θέατρο & το Κινηµατογράφο 

 Ακορντεόν 

 Ακορντεόν κοντσέρτου 

 Μπαντονεόν 

 Synthesizers 

 Μουσικά Σύνολα 

 Υποχρεωτικά Μαθήµατα 
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 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (δευτερεύοντα μαθήματα που ακολουθούν τα ΕΙΔΙΚΑ, για απόκτηση Πτυχίου ή 

Διπλώματος) 
Θεωρία, jazz αρµονία, ear training, ρυθµικό ear training, ενορχήστρωση, σύνθεση, ανάλυση, ιστορία της 

jazz, εισαγωγή στην µουσική τεχνολογία, εισαγωγή στην µουσική θεάτρου & κινηµατογράφου, πρακτική στον 

αυτοσχεδιασµό, βοηθητικό πιάνο, βοηθητικά κρουστά, µουσικά σύνολα, backing vocals, εργαστήρια µουσικής. 

Ανάγνωσης (sight reading), piano styles, latin piano, εργαστήρια δραµατοποιηµένου τραγουδιού, εργαστήρια 

σαξοφώνου, εργαστήρια ηλεκτρικής κιθάρας, chord lab, rock κιθάρα, latin bass, bass lines, εργαστήρια drums, 

εργαστήρια κρουστών. 

 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Στο τµήµα αυτό διδάσκονται τεχνικές οργάνων και αυτοσχεδιασµός σε όλα τα στυλ της Λαϊκής µουσικής. Οι 

σπουδαστές ανάλογα µε το επίπεδό τους εντάσσονται σε µουσικά σύνολα και εµφανίζονται σε συναυλίες. Στόχος 

του Centre of Modern Music είναι να δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους µαθητές του, ώστε να έχουν την 

δυνατότητα να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε την µουσική.  

 

 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (μαθήματα για απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος) 
Βιολί Παραδοσιακό, Κρουστά, Λύρα Κρητική, Λαούτο, Λαούτο Πολίτικο, Μαντολίνο, Νέυ, Ούτι, Ταμπουράς, 

Τουμπελέκι. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 Υποχρεωτικά 
(δευτερεύοντα μαθήματα που ακολουθούν τα ΕΙΔΙΚΑ, για απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος) 

 
Θεωρία της Ανατολίτικης µουσικής, Θεωρία της Δυτικής µουσικής, Μουσική ανάγνωση 

(σολφέζ), Μουσική γραφή καθ’ υπαγόρευση, Αρµονία, Ιστορία της Παραδοσιακής μουσικής, 

Παιδαγωγική της µουσικής, Μορφολογία, Ρυθμολογία, Πιάνο, Εκ Α! όψεως ανάγνωση, Μεταφορά, 

Οργανολογία, Φιλολογία Δημορικού τραγουδιού, Ενοργάνωση, Ορχήστρα, Ανάγνωση Παρτιτούρας, 

Ενδυµατολογία, Διδασκαλία για το πρακτικό διδασκαλείο, Μουσικά Σύνολα. 

 

ΣΧΟΛΗ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
  Στο τµήµα αυτό διδάσκονται τεχνικές οργάνων και αυτοσχεδιασµός σε όλα τα στυλ της Λαϊκής µουσικής. Οι 

σπουδαστές ανάλογα µε το επίπεδό τους εντάσσονται σε µουσικά σύνολα και εµφανίζονται σε συναυλίες. Στόχος 

του Centre of Modern Music είναι να δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια στους µαθητές του, ώστε να έχουν την 

δυνατότητα να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε την µουσική. 

  

 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (μαθήματα για απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος) 
Μπαγλαμάς, Μουζούκι, Λαϊκή Κιθάρα. 

 

 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

 Υποχρεωτικά 
(δευτερεύοντα μαθήματα που ακολουθούν τα ΕΙΔΙΚΑ, για απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος) 

 
Θεωρία της Ανατολίτικης µουσικής, Θεωρία της Δυτικής µουσικής, Μουσική ανάγνωση 

(σολφέζ), Μουσική γραφή καθ’ υπαγόρευση, Αρµονία, Ιστορία της Παραδοσιακής μουσικής, 

Παιδαγωγική της µουσικής, Μορφολογία, Ρυθμολογία, Πιάνο, Εκ Α! όψεως ανάγνωση, Μεταφορά, 

Οργανολογία, Φιλολογία Δημορικού τραγουδιού, Ενοργάνωση, Ορχήστρα, Ανάγνωση Παρτιτούρας, 

Ενδυµατολογία, Διδασκαλία για το πρακτικό διδασκαλείο, Μουσικά Σύνολα. 

 
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 Εξειδικευμένα µαθήµατα σε ειδικές παρουσιάσεις 

 Group of Montern Music 

 Θεατρικό Παιχνίδι 

 Θεατρικό Ενηλίκων 

 Make i-Music 

 Μουσική Τεχνολογία 

 Μουσική & Υπολογιστές 

 Μουσική Προπαιδεία (Μαζί με τη ΜΑΜΑ) σύστηµα Carl Orff 

 Παιδικό musical 

 Μουσικοθεραπεία 

 Μουσικοθεραπεία Ενηλίκων 
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 Μουσικά Σύνολα 

 Μοντέρνα Ενορχήστρωση 

 On Stage (musical) 

 Τετράφωνη Χορωδία 

 Τοµέας Επιµορφωτικών Μαθηµάτων & Σεµιναρίων 

 Τοµέας Ταχύρυθµων Μαθηµάτων (για ενήλικες από 20 ετών & άνω) 

 Χορωδία Μοντέρνας Μουσικής 

 Χορευτική Γυµναστική 

 Χορός-Jazz-Musical-Χορογραφία Ρεπερτορίου 
 


