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ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Α.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1) Στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών μπορούν να φοιτήσουν 
σπουδαστές άνω των 17 ετών που έχουν επιλεγεί από επιτροπή καθηγητών 
της ΔΣΩΑ με τη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων της Σχολής. 

2) Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων της ΔΣΩΑ είναι υποχρεωτική. 

3) Η φοίτηση στη ΔΣΩΑ είναι τετραετής, με το α’ έτος να θεωρείται 
προπαρασκευαστικό. Οι τελειόφοιτοι εμφανίζονται ενώπιον της επιτροπής 
του Υπουργείου Πολιτισμού στο τέλος του δ’ έτους.  

4) Τα μαθήματα για το α’ έτος ξεκινούν μετά την ολοκλήρωση των εισαγωγικών 
εξετάσεων. Τα μαθήματα για το β’, γ’ και δ’ έτος ξεκινούν την πρώτη Δευτέρα 
του Οκτωβρίου. 

5) Κάθε ακαδημαϊκό έτος διαρκεί οκτώ μήνες και χωρίζεται σε δύο τετράμηνα 
στο τέλος των οποίων διεξάγονται προαγωγικές εξετάσεις. 

6) Σε ενδεχόμενη αναγκαστική παύση λειτουργίας του ΩΑ, τα μαθήματα της 
Δραματικής Σχολής συνεχίζονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας που 
υποδεικνύει ο φορέας. Η διάρκεια των μαθημάτων, καθώς και συχνότητα, 
ενδέχεται να αλλάξουν προκειμένου να υποστηριχθεί ορθότερα η 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρακολούθηση των εξ αποστάσεων μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική. Η γραμματεία της Σχολής ορίζει το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα και ενημερώνει εγκαίρως όλους τους εμπλεκόμενους. Η 
καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται κανονικά. Μαθήματα με τεχνικές 
ιδιαιτερότητες, των οποίων η διδασκαλία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά, αναπληρώνονται στο μέτρο του δυνατού, μόλις οι συνθήκες για 
δια ζώσης διδασκαλία το επιτρέψουν. Κατά περίπτωση, και εφόσον η παύση 
λειτουργίας ξεπεράσει το διάστημα των 40 ημερών, η Διεύθυνση της Σχολής 
μπορεί να θέσει υπόψιν του ΔΣ ζητήματα αναπροσαρμογής του 
προγράμματος σπουδών, επιμήκυνσης του ακαδημαϊκού έτους, 
αναπροσαρμογής των διδάκτρων καθώς και της αποπληρωμής αυτών. 
Προγραμματισμένες εκδηλώσεις της ΔΣΩΑ ενδέχεται να μετατεθούν χρονικά 
με στόχο την πραγματοποίησή τους όταν και εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέψουν. 

7) Η συμμετοχή σπουδαστών σε θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές 
ταινίες, τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο είδος 
θεάματος ή ακροάματος εκτός Σχολής επιτρέπεται εφόσον χορηγηθεί άδεια 
από τη Διεύθυνση της Σχολής. Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμη κι αν η εν λόγω 
συμμετοχή πραγματοποιηθεί σε περίοδο αργίας της Σχολής, ο σπουδαστής 
υποχρεώνεται να διακόψει τις σπουδές του. 

8) Για κάθε τάξη εισακτέων ορίζεται ένας καθηγητής ως υπεύθυνος Έτους και 
παρακολουθεί στενά την πορεία των σπουδαστών από την έναρξη έως τις 
Διπλωματικές εξετάσεις. Τα καθήκοντά τους περιγράφονται αναλυτικά στο 
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παράρτημα 1.  

9) Για την ορθή λειτουργία του κάθε μαθήματος ορίζονται δύο σπουδαστές ως 
επιμελητές και ένας ως παρουσιολόγος. Τα καθήκοντά τους περιγράφονται 
αναλυτικά στο παράρτημα 2 και 3.  

 

Β.   ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

1) Το ύψος των διδάκτρων, το κόστος εγγραφής και τα εξέταστρα των 
εισαγωγικών εξετάσεων ορίζονται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και η καταβολή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου του Ωδείου Αθηνών. 

2) Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας και τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΜΔΣΩΑ. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τα μηνιαία δίδακτρα ορίζονται σε 
320,00 ευρώ. Η μη έγκαιρη καταβολή διδάκτρων μπορεί να οδηγήσει στην 
προσωρινή ή οριστική αποβολή του σπουδαστή ή στον αποκλεισμό του από 
τις προαγωγικές εξετάσεις.  Στην περίπτωση που κάποιος σπουδαστής 
επιθυμεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας καταβολής των διδάκτρων 
οφείλει να υποβάλει σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση της Σχολής. 

3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε παράταση προθεσμίας καταβολής διδάκτρων, 
κανένας σπουδαστής δεν μπορεί να συμμετάσχει στις απολυτήριες εξετάσεις 
στο τέλος του δ’ έτους χωρίς να έχει εξοφλήσει στο ακέραιο τις οικονομικές 
του υποχρεώσεις. 

 

Γ.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

1) Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 
το βράδυ καθώς και Σάββατα όταν κρίνεται απαραίτητο. 

2) Τα μαθήματα ξεκινούν την ώρα έναρξης που αναγράφεται στο πρόγραμμα. 
Εάν μεταξύ δύο μαθημάτων δεν υπάρχει διάλειμμα, η έναρξη του μαθήματος 
μετατοπίζεται 15 λεπτά αργότερα από την αναγραφόμενη.  Στην περίπτωση 
που ένα έτος προέρχεται από κενή ώρα (και συνεπώς το μάθημά 
προβλέπεται να ξεκινήσει στις ακριβώς) αλλά η αίθουσα χρησιμοποιείται 
προηγουμένως από άλλο έτος, η έναρξη του μαθήματος μετατοπίζεται 5 
λεπτά αργότερα από την αναγραφόμενη προκειμένου να δοθεί χρόνος για 
την ετοιμασία της αίθουσας. Η ακριβής ώρα έναρξης και λήξης του 
μαθήματος καταγράφεται στο ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο σε πραγματικό 
χρόνο. 

3) Οι σπουδαστές οφείλουν να βρίσκονται στη Σχολή πριν την ώρα έναρξης του 
μαθήματος. Μετά την έναρξη του μαθήματος απαγορεύεται η είσοδος 
σπουδαστών στην αίθουσα. Σε περίπτωση που ο διδάσκων δεχτεί κατ’ 
εξαίρεση τον σπουδαστή στο μάθημα, καταγράφεται η καθυστέρηση της 
προσέλευσής του στο ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο.  

4) Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν όλα ανελλιπώς τα 

μαθήματα. Σε περίπτωση ανάγκης ο σπουδαστής οφείλει να επικοινωνήσει 

ηλεκτρονικώς με τον υπεύθυνο καθηγητή του Έτους, πριν την έναρξη του 
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μαθήματος, προκειμένου να ζητήσει άδεια κοινοποιώντας απαραιτήτως 

το αίτημά του στη Γραμματεία και τον επιμελητή των μαθημάτων που 

υπολογίζει να χάσει. 

Η ηλεκτρονική απάντηση του υπεύθυνου καθηγητή κοινοποιείται στον 
επιμελητή ο οποίος σημειώνει την απουσία ως αναγνωρισμένη. Απλή 
ενημέρωση του διδάσκοντος, της γραμματείας ή του επιμελητή δεν 
αποτελεί αιτιολόγηση της απουσίας – η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
αποπομπή του σπουδαστή από τη Σχολή. 

5) Οι απουσίες καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο σε πραγματικό 
χρόνο και ελέγχονται από τον καθηγητή στο τέλος κάθε μαθήματος. Οι μη 
αιτιολογημένες απουσίες επισημαίνονται στη Διεύθυνση της Σχολής. 

6) Κάθε σπουδαστής που απουσιάζει από κάποιο μάθημα οφείλει να 
ενημερωθεί για την ύλη που έχασε και να είναι συντονισμένος με τη δουλειά 
της ομάδας στο επόμενο. 

7) Τυπικά όποιος απουσιάσει πάνω από τρεις φορές σε ένα μάθημα ανά 
τετράμηνο υποχρεώνεται σε διακοπή των σπουδών του.  Δεδομένου, όμως, 
ότι ο μεγάλος αριθμός απουσιών –ακόμη και αν αυτός δεν υπερβαίνει το 
προαναφερόμενο όριο- αφενός παρεμποδίζει τη δουλειά της ομάδας, 
αφετέρου φανερώνει έλλειψη ενδιαφέροντος, αν ένας σπουδαστής 
απουσιάσει αδικαιολόγητα ενδέχεται, να απομακρυνθεί από τη Σχολή. 

8) Όλα τα μαθήματα ολοκληρώνονται στο τέλος ακριβώς της ώρας που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα. Ο επιμελητής κάθε μαθήματος είναι 
υπεύθυνος για την έγκαιρη αποδέσμευση των σπουδαστών και την 
τακτοποίηση της αίθουσας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος που ακολουθεί. 

9) Μετά την έναρξη του μαθήματος ένας σπουδαστής μπορεί να βγει από την 
αίθουσα μόνο με άδεια του καθηγητή. 

10) Σπουδαστές και καθηγητές καλούνται να μην περπατούν με κοινά παπούτσια 
στη σκηνή. 

11) Οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής κοινοποιούνται από τη 
Γραμματεία της ΔΣΩΑ κάθε Παρασκευή. Οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή στο 
πρόγραμμα (ακύρωση ή αναπλήρωση) θα πρέπει να κατατίθεται στη 
Γραμματεία της Σχολής μέχρι την Τετάρτη το βράδυ με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία.  Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα δεν έχει κοινοποιηθεί 
από τη Γραμματεία θεωρείται άκυρη. 

12) Οι αναπληρώσεις προγραμματίζονται μετά από συνεννόηση της 
Γραμματείας με τον εκάστοτε καθηγητή και πραγματοποιούνται το 
συντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση δυσκολίας του καθηγητή να 
προγραμματίσει αναπλήρωση μαθήματος άμεσα, η Διεύθυνση της Σχολής 
αναθέτει την αναπλήρωση διδακτέων ωρών σε άλλον καθηγητή. 

13) Η ΔΣΩΑ, εκτός από τα μαθήματα που ορίζει ο νόμος, διατηρεί το δικαίωμα 
να οργανώνει μαθήματα, σεμινάρια και ανταλλαγές με σχολές στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό, επισκέψεις σε μουσεία, εκθέσεις και αρχαιολογικούς 
χώρους, και παρακολουθήσεις παραστάσεων, συναυλιών κ.λπ. για την 
αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες 
αυτές είναι υποχρεωτική. 
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Δ.  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Εισαγωγικές 

1) Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων ορίζονται 
από το ΥΠΠΟ και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΩΑ.  

2) Για τις εισαγωγικές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποβάλουν σχετική αίτηση, 
αναλυτικό βιογραφικό και όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα που προβλέπει ο 
νόμος. Το κόστος εξέταστρων ορίζεται από το ΩΑ κάθε χρόνο.  

3) Το περιεχόμενο των εισαγωγικών εξετάσεων ορίζεται από το ΥΠΠΟ και 
περιλαμβάνει μία ακρόαση για κάθε υποψήφιο με έναν μονόλογο, ένα ποίημα 
και ένα τραγούδι της επιλογής του, καθώς και γραπτές εξετάσεις. Οι 
παραπάνω διαδικασίες εποπτεύονται από εκπρόσωπο του ΥΠΠΟ.   

4) Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να προσκαλέσει τους υποψήφιους σε 
περισσότερες ακροάσεις, ατομικές ή ομαδικές, εργαστήρια και συνεντεύξεις 
πριν την τελική επιλογή των εισακτέων.  

Προαγωγικές 

5) Η ολοκλήρωση κάθε τετραμήνου σηματοδοτείται από τις προαγωγικές 
εξετάσεις. Η περίοδος διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων ορίζεται από 
το ΥΠΠΟ ως η 14η εβδομάδα του τετραμήνου. Οι προαγωγικές εξετάσεις στο 
τέλος κάθε έτους εποπτεύονται από εκπρόσωπο του ΥΠΠΟ.  

6) Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων κάθε τετραμήνου πραγματοποιείται 
συνέλευση καθηγητών στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία των 
διδασκόντων του έτους προκειμένου να συζητηθεί η πρόοδος του κάθε 
σπουδαστή. 

7) Οι σπουδαστές προάγονται στο επόμενο έτος εφόσον οι αρμόδιοι Καθηγητές 
κρίνουν ότι: 

- Παρουσιάζουν επαρκή πνευματική και καλλιτεχνική εξέλιξη. 

- Πειθαρχούν στους κανόνες της Σχολής. 

- Είναι συνεπείς στην παρακολούθηση των μαθημάτων και την ολοκλήρωση 
των παρουσιάσεων, εργασιών ή άλλων υποχρεώσεων όπως αυτές 
ορίζονται από τη Σχολή. 

- Συνεργάζονται αρμονικά με τους καθηγητές και τους συνσπουδαστές τους. 

- Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  

8) Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής αποτύχει να προαχθεί στο 
επόμενο έτος καλείται να διακόψει τις σπουδές του. 

Πτυχιακές 

9) Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές παρουσιάζουν κάθε Ιούνιο ενώπιον της 
επιτροπής του ΥΠΠΟ ένα δείγμα της δουλειάς που έχει εκπονηθεί κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. 

10) Το περιεχόμενο των πτυχιακών εξετάσεων ορίζεται από τον υπεύθυνο 
καθηγητή Έτους και τον Διευθυντή της Σχολής. Η ημερομηνία διεξαγωγής 
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των πτυχιακών εξετάσεων ορίζεται από το ΥΠΠΟ.  

11) Οι σπουδαστές του α’, β’ και γ’ έτους έχουν την υποχρέωση να βοηθούν στις 
εξετάσεις και παραστάσεις των τελειοφοίτων.  Εξαιρέσεις γίνονται μόνο όταν 
συντρέχει σοβαρός λόγος και κατόπιν άδειας του διευθυντή. 

12) Η επιτροπή του ΥΠΠΟ βαθμολογεί τους σπουδαστές για την επίδοσή τους 
στην Υποκριτική, τον Χορό και την Ορθοφωνία (κύρια μαθήματα). Χορηγεί 
Δίπλωμα Υποκριτικής σε όσους συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία 
μεγαλύτερη ή ίση του 5.0. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής 
συγκεντρώσει χαμηλότερη βαθμολογία, καλείται να συμμετάσχει σε 
επαναληπτικές εξετάσεις.  

13) Οι επαναληπτικές εξετάσεις ορίζονται από το ΥΠΠΟ και η Σχολή παραπέμπει 
όσους σπουδαστές επιθυμούν να επανεξεταστούν. Οι υποψήφιοι 
σπουδαστές προετοιμάζονται για τις επαναληπτικές εξετάσεις με δική τους 
ευθύνη.  

Παραστάσεις  

14) Οι σπουδαστές παρουσιάζουν κάθε χρόνο μια ομαδική παράσταση ανά έτος, 
εξολοκλήρου οργανωμένη από τους ίδιους. Οι ημερομηνίες και ώρες 
πραγματοποίησης της παράστασης ορίζονται από τη Σχολή. Η συμμετοχή 
των σπουδαστών είναι υποχρεωτική.   

15) Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ενδέχεται να παρουσιαστούν 
παραστάσεις των σπουδαστών σε συνεργασία με τους καθηγητές 
υποκριτικής, στον χώρο του ΩΑ ή σε άλλους πολιτιστικούς φορείς/χώρους. 
Η συμμετοχή των σπουδαστών είναι υποχρεωτική. Ενδεχόμενα έσοδα από 
τις παραστάσεις καλύπτουν τις ανάγκες της κάθε παράστασης ή εν γένη της 
Σχολής, κατά την κρίση της Διεύθυνσης και με την έγκριση του ΔΣ.  

16) Οι σπουδαστές Δ έτους πραγματοποιούν παραστάσεις κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό της Σχολής που τους έχει 
ανακοινωθεί κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Αλλαγές στις 
προκαθορισμένες ημερομηνίες παραστάσεων γίνονται μόνο σε περίπτωσης 
εξαιρετικής ανάγκης και εφόσον η Σχολή το κρίνει απαραίτητο. Οι 
σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να προσαρμόζουν τον προγραμματισμό 
οποιονδήποτε προσωπικών υποχρεώσεων βάσει του προγράμματος της 
Σχολής.  


