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ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ωδείον Αθηνών ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1871 από τον Μουσικό και Δραματικό Σύλλογο 
‘Ωδείον Αθηνών – 1871’ (ΜΔΣΩΑ). Είναι το αρχαιότερο μουσικοθεατρικό εκπαιδευτικό ίδρυμα 
της νεώτερης Ελλάδας, με αμιγώς κοινωφελή χαρακτήρα που διατηρείται αναλλοίωτος μέχρι 
σήμερα. Στον σχεδόν ενάμιση αιώνα λειτουργίας του, το Ωδείο Αθηνών διακρίθηκε για την 
ποιότητα, το εύρος του έργου του και την προσφορά του στη μουσική και θεατρική παιδεία του 
τόπου.  

Η πρώτη απόπειρα για την δημιουργία Σχολής Χορού στο Ωδείο Αθηνών έγινε το 1935 με την 
ίδρυση της Σχολής Ρυθμικής και με πρώτη υπεύθυνη σπουδών την πρωτοπόρο παιδαγωγό 
Πολυξένη Ματέυ-Ρουσοπούλου, προσπάθεια που σταμάτησε λίγα χρόνια μετά,  στα χρόνια του 
πολέμου. Η ανασύσταση της σχολής ξεκίνησε από την χορεύτρια- καθηγήτρια χορού-χορογράφο 
Λίλα Ζαφειροπούλου, την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012.   

Η Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών άρχισε να λειτουργεί την ακαδημαϊκή χρονιά 
2011-2012 για παιδιά  προσχολικής  και  σχολικής  ηλικίας και αναγνωρίστηκε από το κράτος το 
2015. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος σπουδών της Ερασιτεχνικής  Σχολής Χορού, είναι η 
μελέτη της κίνησης με τρόπο που δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τις 
πολλαπλές δυνατότητες της σωματικής τους διάπλασης αναπτύσσοντας παράλληλα μια 
ολοκληρωμένη προσωπικότητα με υγεία, δημιουργικότητα και χαρά. Το προχωρημένο τμήμα της 
Ερασιτεχνικής Σχολής λειτουργεί ως Τμήμα Προετοιμασίας υποψηφίων για την Ανώτερη 
Επαγγελματική Εκπαίδευση Χορού.  

Η  Ανώτερη  Επαγγελματική  Σχολή  Χορού  του Ωδείου Αθηνών ιδρύθηκε το 2018. Έχει δύο 
κατευθύνσεις: Τμήμα Χορευτών (για αποφοίτους Γυμνασίου) και Τμήμα Καθηγητών Χορού (για 
αποφοίτους Λυκείου). Διακρίνεται από μία μοναδική εκπαιδευτική διαδικασία καθώς παρέχει  
υψηλό επίπεδο σπουδών σε όλους  τους  τομείς χορού: κλασσικό  μπαλέτο,  σύγχρονα ρεύματα,  
ιστορικοί  χοροί,  υποκριτική,  ανατομία κ.λπ. Η  διαδικασία  αυτή  ολοκληρώνεται με  την 
συνεργασία του διδακτικού  προσωπικού  που αποτελείται από καθηγητές που έχουν πολυετή 
εμπειρία  στον χορό και διαθέτουν  βαθιά  και  σφαιρική  γνώση  του  αντικειμένου. Οι σπουδές, 
διάρκειας 3 ετών, οδηγούν στην λήψη του Επαγγελματικού Διπλώματος αναγνωρισμένου από το 
κράτος, με ειδίκευση στο επάγγελμα του/της Καθηγητού/τριας Χορού για το τμήμα Καθηγητών ή 
στη λήψη Πτυχίου Χορευτή για το τμήμα Χορευτών.  

Στο Ωδείο Αθηνών φιλοξενείται το χορευτικό σύνολο Corporis Miracula Ensemble που αποτελεί 
ένα σημαντικό εργαλείο εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και δοκιμασία των σπουδαστών και 
αποφοίτων μας σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής χορευτικών παραστάσεων.  

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
& ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο παρών Οδηγός Σπουδών περιλαμβάνει πληροφορίες για τα τμήματα χορού που υπάγονται 
στην Ερασιτεχνική Σχολή και  το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης της Ανώτερης  Επαγγελματικής  
Σχολής  Χορού  του Ωδείου Αθηνών . 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολών του Ωδείου Αθηνών 
αναθεωρήθηκε το 2009 από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου 
«Ωδείον Αθηνών – 1871» και περιλαμβάνει τους όρους φοίτησης, τις υποχρεώσεις όλων των 
σπουδαστών καθώς και την Πολιτική Απορρήτου για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι αναγνωρισμένη από το κράτος, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμόν 144026 της σχετ. 130873/2015 άδειας έναρξης και ιδρύθηκε βάσει του νόμου 
περί ερασιτεχνικών σχολών. Ανήκει στον Μουσικό και Δραματικό Σύλλογο «Ωδείον Αθηνών - 
1871», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα (Ρηγίλλης &Βασ.Γεωργίου Β q 
17-19), που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, και λειτουργεί ως διακριτό του 
τμήμα. Ο «Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών - 1871», εκπροσωπείται νόμιμα 
στη Σχολή από μέλος του, τα προσόντα του οποίου ορίζονται σαφώς από σχετικό νόμο. 

Σκοπός της Σχολής είναι η χορευτική και καλλιτεχνική κατάρτιση των μαθητών της και η 
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Η Σχολή λειτουργεί και σαν φυτώριο σπουδαστών της 
Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών και έχει στόχο την προετοιμασία 
σπουδαστών επαρκώς καταρτισμένων για την εισαγωγή τους σε αυτήν. Η Ερασιτεχνική Σχολή 
Χορού του Ωδείου Αθηνών ανήκει στην μη τυπική εκπαίδευση. 

Την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική ευθύνη για το πρόγραμμα σπουδών όλων των τμημάτων, 
καθώς και για την λειτουργία της σχολής, έχει ο Διευθυντής ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών – 1871» (ΜΔΣΩΑ) 
σύμφωνα με τα προσόντα και τις διατάξεις που ορίζει ο νόμος και έχει τη συνολική ευθύνη 
λειτουργίας της. Ο Διευθυντής συνεργάζεται με το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό για τους 
σκοπούς της σχολής. 

Η Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών αποτελεί τμήμα του καλλιτεχνικού 
εκπαιδευτικού ιδρύματος του Ωδείου Αθηνών. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες της 
Σχολής υπάγονται στην Κεντρική Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών όπως αυτή ορίζεται από το 
καταστατικό του Συλλόγου Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών - 1871». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 
Η εισαγωγή στα τμήματα γίνεται κατόπιν ακρόασης από την Διεύθυνση της Σχολής. Οι κηδεμόνες 
των υποψήφιων σπουδαστών έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση εγγραφής κατά τη 
διάρκεια όλου του ακαδημαϊκού έτους. Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό υγείας. 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Η φοίτηση στα τμήματα παιδιών και εφήβων διαρκεί 9 μήνες, αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και 
τελειώνει στις 30 Ιουνίου (τρία τρίμηνα). 

Γ. ΤΜΗΜΑΤΑ (για παιδιά, νέους, εφήβους) 
Στην Ερασιτεχνική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα για 
παιδιά και εφήβους: 



• Α: Χορευτικό παιχνίδι για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3,5 έως 5 ετών. 
• Β1-Β2: Τμήμα για παιδιά 6 έως 9 ετών για εισαγωγή στην χορευτική εκπαίδευση. 
• Β3: Φυτώριο για παιδιά 10 έως 11 ετών, κλασικής τεχνικής και εκφραστικής δημιουργικής 

κίνησης.  
• Γ: Φυτώριο για εφήβους 12 έως 15 ετών, κλασικής και σύγχρονης τεχνικής. 
• Δ: Τμήμα 16 έως 18 ετών και ενήλικες 

Τα μαθήματα των ανωτέρω Τμημάτων της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι 
τα ακόλουθα:  

• Κλασικό Μπαλέτο 
• Σύγχρονος Χορός 
• Στοιχεία Αυτοσχεδιασμού  
• Ρυθμική 

Δ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  
Το Τμήμα Προετοιμασίας της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών απευθύνεται σε 
σπουδαστές ηλικίας 16 ετών και άνω που επιθυμούν να προετοιμαστούν για την εισαγωγή τους 
στην Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η εισαγωγή στο Τμήμα Προετοιμασίας γίνεται 
κατόπιν ακρόασης. Το τμήμα λειτουργεί από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο (9 μήνες), με 
καθημερινά μαθήματα. Μία φορά την εβδομάδα, δίνονται διορθώσεις και ειδικές ασκήσεις για 
τον κάθε σπουδαστή χωριστά. 

Στο τμήμα αυτό, διδάσκουν οι καθηγητές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου 
Αθηνών τα ακόλουθα μαθήματα: 

• Μπαλέτο/pointes 
• Σύγχρονο (Limon, release) 
• Τεχνική της Martha Graham 
• Αυτοσχεδιασμός 
• Ενδυνάμωση 
• Jazz 

Μετά το πέρας της τακτικής φοίτησης των 9 μηνών στο Τμήμα Προετοιμασίας, διενεργούνται 
Θερινά Σεμινάρια εντατικής παρακολούθησης. Οι ημερομηνίες, το πρόγραμμα και τα δίδακτρα 
των θερινών σεμιναρίων ανακοινώνονται τον Ιούνιο στην ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών 
www.athensconservatoire.gr. 

Κάθε χρόνο, παράλληλα με τις εξετάσεις που διενεργεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την 
εισαγωγή στην Ανώτερη Καλλιτεχνική Εκπαίδευση Χορού, διεξάγονται οι ακροάσεις και των 
σπουδαστών που φοιτούν στο Τμήμα Προετοιμασίας για την εισαγωγή τους στην Ανώτερη 
Επαγγελματική Σχολή Χορού. Οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ωδείου 
Αθηνών www.athensconservatoire.gr 

Ε. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  
Οι Καθηγητές της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι καλλιτέχνες υψηλού 
κύρους με πολυετή εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία. 

http://www.athensconservatoire.gr
http://www.athensconservatoire.gr


ΣΤ. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
Η προαγωγή των σπουδαστών της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού σε επόμενο τμήμα αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη της σχολής και γίνεται κατόπιν αξιολόγησης καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους. Η Σχολή ενημερώνει σχετικά τους γονείς και κηδεμόνες. 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι αυτοτελής φορέας παροχής 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον τομέα του Χορού,  αναγνωρισμένη από το κράτος, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμόν 14464/08-08-2018(ΑΔΑ: ΩΧΓΥ7Λ7-23Ω) βεβαίωση της Περιφέρειας Αττικής 
(Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Πολιτισμού Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, 
Βορείου, Νοτίου και Δυτικού Τομέα Αθηνών). Η διασφάλιση της ίδρυσης και λειτουργίας της 
Σχολής ανήκει στην ευθύνη του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών - 1871», 
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με έδρα την Αθήνα, Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β q  17-19, 
που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο «Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος 
«Ωδείον Αθηνών - 1871», εκπροσωπείται νόμιμα στη Σχολή από μέλος του, τα προσόντα του 
οποίου ορίζονται σαφώς από σχετικό νόμο.  

Οι Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες της Σχολής υπάγονται στην Κεντρική Διοίκηση του 
Ωδείου Αθηνών όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό του Συλλόγου «Μουσικός και Δραματικός 
Σύλλογος Ωδείον Αθηνών».  
 
Κατατάσσεται στην Ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης και το πρόγραμμα των σπουδών είναι 
σχεδιασμένο ώστε να ενθαρρύνει τη δημιουργία ολοκληρωμένων καλλιτεχνών του χορού, είτε ως 
χορευτών είτε ως εκπαιδευτικών χορού είτε ως χορογράφων. Απώτερος σκοπός είναι η ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων τους σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο ώστε να είναι ικανοί να συμμετάσχουν 
στο ελληνικό και διεθνές επαγγελματικό πεδίο.  

Την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική ευθύνη για το πρόγραμμα σπουδών όλων των τμημάτων 
καθώς και για τη λειτουργία της Σχολής, έχει ο Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο (ΔΣ) του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών – 1871» (ΜΔΣΩΑ) 
σύμφωνα με τα προσόντα και τις διατάξεις που ορίζει ο νόμος, και έχει τη συνολική ευθύνη 
λειτουργίας της. Ο Διευθυντής συνεργάζεται με το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό για τους 
σκοπούς της σχολής. 

Ο Σύλλογος Καθηγητών αποτελείται από τον Διευθυντή της Σχολής, που ταυτόχρονα εκτελεί και 
χρέη Προέδρου του Συλλόγου και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής. Υπεύθυνη 
για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής σε επίπεδο συντονισμού και οργάνωσης είναι η 
Γραμματεία της Σχολής Χορού.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α. ΦΟΙΤΗΣΗ 
Η φοίτηση στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών, απαιτεί την σύνδεση 
με την καλλιτεχνική εμβάθυνση και την δημιουργική αντίληψη σε όλους τους τομείς και καθ’ όλη 
την διάρκεια της Μαθησιακής Πράξης. Αυτό καθορίζει τα ποιοτικά κριτήρια των διδασκόντων και 
των σπουδαστών και την επιλογή ενός προγράμματος σπουδών που να καλλιεργεί 
ολοκληρωμένες καλλιτεχνικές προσωπικότητες.  

Ο πλήρης κύκλος φοίτησης στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι 
τριετής. Η φοίτηση είναι συνεχής και υποχρεωτική. Κατά την έναρξη του διδακτικού έτους, το 
Υπουργείο Πολιτισμού εγκρίνει τους Διδάσκοντες, τους επιτυχόντες σπουδαστές και το 
Πρόγραμμα Σπουδών. 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Η ετήσια φοίτηση του Α’ έτους αρχίζει μετά την ολοκλήρωση των εισαγωγικών εξετάσεων 
σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η φοίτηση του Β’ και Γ’ έτους 
αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου (δύο τετράμηνα).  

Κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, δύναται να διοργανώνονται σεμινάρια, να γίνονται 
πρόβες και παρουσιάσεις διαφόρων έργων. Οι ημερομηνίες, το πρόγραμμα, οι όροι συμμετοχής 
και τα τυχόν επί πλέον δίδακτρα αυτών των εκπαιδευτικών δράσεων ανακοινώνονται τον Ιούνιο 
στην ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών www.athensconservatoire.gr. 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών υπάρχουν οι εξής κατευθύνσεις:  
• Επαγγελματικό Τμήμα Σπουδών Χορευτών (για απόφοιτους Γυμνασίου)  
• Επαγγελματικό Τμήμα Σπουδών Καθηγητών Χορού (για απόφοιτους Λυκείου).  

Το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Καθηγητών Χορού είναι διευρυμένο προκειμένου οι 
απόφοιτοι σπουδαστές να έχουν τα απαραίτητα προσόντα για την διδασκαλία στη δημόσια και 
ιδιωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.  

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Στο πρώτο έτος, το πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται σε χορευτικές τεχνικές και προσεγγίσεις 
εκμάθησης, οι οποίες ενισχύουν την κατανόηση της κίνησης και επιτρέπουν την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των χορευτών καταλήγοντας σε προαγωγικές εξετάσεις για όλα τα μαθήματα που 
διδάσκονται καθώς και σε μία χορευτική παράσταση στο τέλος του διδακτικού έτους.  

Στο δεύτερο έτος επεκτείνεται η πρακτική εξάσκηση της χορευτικής ύλης. Η τεχνική εξάσκηση 
συνεχίζεται με την παράλληλη ανάπτυξη χορογραφικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων, με τελικό 
αποτέλεσμα την παρουσίαση στο κλασικό και στο σύγχρονο ρεπερτόριο. Αναπτύσσονται 
αναλυτικά και θεωρητικά πλαίσια για την κατανόηση του χορού στα διάφορα πεδία έκφρασής του 
με δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου πεδίου μελέτης η οποία προτρέπει τον σπουδαστή να 
έρθει σε άμεση επαφή και επεξεργασία με το διεθνές επαγγελματικό χορευτικό γίγνεσθαι.  

Στο τρίτο έτος, παράλληλα με την προχωρημένη τεχνική εξάσκηση, ο σπουδαστής αναλαμβάνει 
τη διενέργεια μίας ανεξάρτητης έρευνας (πρακτικής ή γραπτής) κατά τη διάρκεια της οποίας, 
μέσα σε ένα προσυμφωνημένο χρονικό διάστημα, καλείται να συνεργαστεί με μέλη του 
Διδακτικού προσωπικού και φιλοξενούμενους Καλλιτέχνες. 

http://www.athensconservatoire.gr


Το πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών που εφαρμόζεται σε κάθε έτος της τριετούς φοίτησης, 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα: 

1. PERFORMANCE: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
• Σωματική συνειδητοποίηση (Body awareness) 
✓ Body Contrology (yoga, pilates, etc) 
✓ Ρυθμική (σολφέζ για χορευτές ) / Rhythm awareness 
✓ Ορθοφωνία 

• Τεχνική Χορού 
✓ Κλασικός χορός 
✓ Τεχνική της Martha Graham  
✓ Σύγχρονος Χορός (Limon, Cunningham, στοιχεία release) 

• Ρεπερτόριο 
✓ Ρεπερτόριο κλασικού χορού 
✓ Ρεπερτόριο σύγχρονου χορού 
✓ Jazz ρεπερτόριο 

• Θεατρική Τεχνική 
✓ Υποκριτική 

• Μουσική Τεχνική 
✓ Φλογέρα, τραγούδι 

2. TEACHING: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
• Θεωρητικά μαθήματα 
✓ Θεωρία και Ανάλυση της κίνησης και διδασκαλία στον κλασικό χορό  
✓ Θεωρία και Ανάλυση της κίνησης και διδασκαλία στον σύγχρονο χορό  
✓ Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία (Α’, Β’, Γ’ έτη) 
✓ Ιστορία και Θεωρία Μουσικής (Α’, Β’ έτη)  
✓ Παιδαγωγική ψυχολογία  (Α’, Β’ έτη )  

• Πρακτικά μαθήματα 
✓ Παρακολούθηση διδασκαλίας (Α’ έτος) 
✓ Πρακτικό διδασκαλείο (Β’, Γ’ έτη) στα τμήματα προσχολικής ηλικίας μέχρι και το προ-

επαγγελματικό, σε συνεργασία με την Ερασιτεχνική Σχολή Χορού ΩΑ (σύνολο 200 ώρες) με 
επίβλεψη από τους  καθηγητές θεωρίας, ανάλυσης και διδασκαλίας χορού και ψυχολογίας. 

✓ Μουσικό όργανο  (φλογέρα, τραγούδι)  

3. CHOREOGRAPHY/RESEARCH- ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΡΕΥΝΑ 
• Θεωρητικά μαθήματα 
✓ Ιστορία Χορού 
✓ Ιστορία Τέχνης 
✓ Δημιουργική ανάλυση καλλιτεχνικού έργου (Ways of seeing) 

• Πρακτικά μαθήματα 
✓ Ιστορικοί και παραδοσιακοί χοροί (ελληνικοί χοροί, αφρικάνικοι, ινδικοί, φλαμένκο, 

ιρλανδικοί, tap dancing, μπαρόκ) 
✓ Χορογραφική έρευνα 



✓ Αυτοσχεδιασμός 
✓ Contact improvisation 
✓ Χορογραφία 

4. PROJECTS 
• Έρευνα / μελέτη / δημιουργία πρωτότυπης χορογραφίας  
✓ Solo (Α’ έτος)  
✓ Duet (Β’ έτος) 
✓ Trio ή  ensembles (Γ’ έτος) 
✓ Συνεργασία με το φιλοξενούμενο σύνολο χορού του Ωδείου Αθηνών CORPORIS MIRACULA 

ENSEMBLE σε παραγωγές πρωτότυπων έργων ή ρεπερτορίου, συνήθως με ζωντανή 
μουσική εκτέλεση από καθηγητές ή σπουδαστές των Μουσικών Σχολών του Ωδείου 
Αθηνών 

Ε. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ  
Οι Καθηγητές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι καλλιτέχνες 
υψηλού κύρους με πολυετή εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία και διδάσκουν τα ακόλουθα 
μαθήματα. 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ 

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ  
Λίλα Ζαφειροπούλου, Αυγή Παναγιωτοπούλου,  
Νάνσυ Νεράντζη 

ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ  Ντανίλο Ζέκα, Χριστίνα Μακρίδου 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ  
Χάρης Μανταφούνης, Νάνσυ Νεράντζη,  
Mary Kate Sheehan, Αλέξης Φουσέκης, 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ  Νάνσυ Νεράντζη, Mary Kate Sheehan 
ΡΥΘΜΙΚΗ  Ρένα Ζαφειροπούλου 

JAZZ  Mary Kate Sheehan 
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  Λίλα Ζαφειροπούλου, Ινώ Ρήγα 

ΓΙΟΓΚΑ  Ινώ Ρήγα 
ΦΛΑΜΕΝΚΟ  Ηλέκτρα Χρυσάνθου 

 ΙΝΔΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  Justine Goussot 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  Στέφανος Γανωτής 
ΤΕΧΝΙΚΗ GRAHAM  Ίρις Φουστέρη 

ΘΕΩΡΙΑ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  Λίλα Ζαφειροπούλου 
ΘΕΩΡΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ  Εριφίλη Εφραιμίδου 
ΘΕΩΡΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΛΟΓΕΡΑ  Δημήτρης Κούντουρας 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΟΡΟΥ  Δάφνη Μουρέλου 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ  Νάντια Λιούλιου 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΜΥΟΛΟΓΙΑ  Βασίλης Γεωργοσόπουλος 
ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ  Περικλής Μουστάκης 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ  Δημήτρης Ναλμπάντης 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ  Ελένη Πολυχρονιάδη 

ΓΑΛΛΙΚΑ / ΟΡΟΛΟΓΙΑ  Φάνια Νταλιάνη 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ  
Χριστίνα Αλεξοπούλου, Ανδρέας Μέρτζελος 
Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών διενεργούνται οι εξής εξετάσεις: 
Εισαγωγικές, Κατατακτήριες, Τετραμήνου, Προαγωγικές, Επαναληπτικές και Απολυτήριες. 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Για την εισαγωγή στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών (για 
απόφοιτους/ες Λυκείου) απαιτείται η συμμετοχή των υποψηφίων στις Εισαγωγικές Εξετάσεις, οι 
οποίες διεξάγονται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με την Προκήρυξη που 
εκδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και ανακοινώνεται με κάθε διαθέσιμο μέσο δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Όλες οι πληροφορίες (προκήρυξη ΥΠΠΟ, 
ημερομηνίες εξετάσεων, αιτήσεις, εξεταστέα ύλη κ.λπ.) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ωδείου 
Αθηνών: www.athensconservatoire.gr 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα διεξάγονται και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων, που δεν 
έχουν απολυτήριο Λυκείου, του άρθρου 12 του Ν. 1158/1981, καθώς και των αλλοδαπών, που 
έχουν τα νόμιμα προσόντα. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή, το 
Υπουργείο Πολιτισμού χορηγεί στους επιτυχόντες σπουδαστές και σπουδάστριες βεβαίωση 
εγγραφής. 

Όλοι οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε να κριθούν ικανοί για εισαγωγή, δηλαδή: υγεία, αρτιμέλεια 
καθώς και κατάλληλη σωματική διάπλαση. Για την υγειονομική εξέταση απαιτείται ακτινογραφία 
θώρακος και γνωμάτευση για ορθοπεδική και καρδιολογική εξέταση από κρατικό νοσοκομείο.  

Β. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται από τις 20 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 
Στις κατατακτήριες εξετάσεις συμμετέχουν πτυχιούχοι και σπουδαστές Ανώτατων ή Ανώτερων 
Σχολών, ισότιμων ή συναφών της αλλοδαπής. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από την 
1η μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και συνοδεύονται από τους τίτλους σπουδών και τα σχετικά 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Μετά τις κατατακτήριες εξετάσεις, η εγγραφή των σπουδαστών στην Ανώτερη Επαγγελματική 
Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών γίνεται στο επίπεδο φοίτησης που κρίνει ο Σύλλογος των 
Καθηγητών της Ανώτερης Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών.  

Γ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 
Στο τέλος του πρώτου, τρίτου και πέμπτου τετραμήνου, διενεργούνται εξετάσεις σε όλα τα 
μαθήματα χωριστά. Στα πρακτικά μαθήματα, παρουσία επιτροπής των καθηγητών της σχολής, 
στα θεωρητικά με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με γραπτή εργασία  η οποία παρουσιάζεται 
ενώπιον των καθηγητών. Οι βαθμοί αποστέλλονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και καταγράφονται 
στο μαθητολόγιο.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις τετραμήνου θεμελιώνουν όσοι δεν έχουν υπερβεί τα όρια 
των απουσιών και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  

http://www.athensconservatoire.gr


Δ. ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Στο τέλος του διδακτικού έτους (δεύτερο, τέταρτο και έκτο τετράμηνο) διενεργούνται οι 
προαγωγικές εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο μέσος όρος τη βαθμολογίας των δυο τετράμηνων 
του έτους σε οποιοδήποτε μάθημα είναι μικρότερος του 5, ο σπουδαστής υποχρεούται να δώσει 
επαναληπτικές εξετάσεις. 

Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις θεμελιώνουν όσοι δεν έχουν υπερβεί τα όρια 
των απουσιών και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.  

Ε. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Οι επαναληπτικές εξετάσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

• Επαναληπτικές Προαγωγικών εξετάσεων: από τις 15 μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου  
• Επαναληπτικές Διπλωματικών ή Πτυχιακών εξετάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού: από τις 15 

μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και κατά το μήνα Φεβρουάριο.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις έχουν οι σπουδαστές, οι οποίοι 
παραπέμπονται λόγω ελλιπούς φοίτησης ή απουσίασαν δικαιολογημένα κατά τις εξετάσεις του 
Ιουνίου ή έλαβαν συνολική βαθμολογία κατώτερη του πέντε (5) κατά την εξεταστική περίοδο του 
Ιουνίου. 

ΣΤ. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Οι Απολυτήριες εξετάσεις αφορούν όλους τους σπουδαστές που φοιτούν είτε στο Τμήμα 
Καθηγητών Χορού είτε στο Τμήμα Χορευτών και διενεργούνται σε δύο φάσεις.  

Η πρώτη φάση αφορά σε εξετάσεις που δίνονται σε όλα τα κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα και 
διεξάγονται από την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών, μετά τη λήξη των 
μαθημάτων του δεύτερου τετραμήνου του Γ’ έτους. 

Οι σπουδαστές που επιτυγχάνουν στις ανωτέρω εξετάσεις, παραπέμπονται στη συνέχεια για 
εξέταση ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία συγκροτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1158/1981, και εξετάζονται στα εξής κύρια 
μαθήματα: κλασικός χορός, σύγχρονος χορός, ρυθμική, θεωρία και ανάλυση του κλασικού και 
σύγχρονου χορού, διδασκαλία. 

Οι Απολυτήριες Εξετάσεις πραγματοποιούνται τον μήνα Ιούνιο σε ημερομηνία που 
ανακοινώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών 
www.athensconservatoire.gr 

Κατά τις διακρίσεις του άρθρου 13 του Ν. 1158/1981, στους απόφοιτους του επαγγελματικού 
τμήματος Χορευτών χορηγείται Πτυχίο Χορευτή ενώ στους απόφοιτους του επαγγελματικού 
τμήματος Καθηγητών χορηγείται Δίπλωμα Καθηγητή.  

Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και η επίδοση 
αναγράφεται ολογράφως: Άριστα, Λίαν Καλώς και Καλώς. Επί πλέον, χορηγείται πιστοποιητικό 
που αναγράφει όλα τα μαθήματα που ολοκλήρωσαν με τους αντίστοιχους βαθμούς. 

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών παρακολουθεί την εξέλιξη των 
αποφοίτων σπουδαστών της και παραμένει στη διάθεσή τους για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην 
επαγγελματική τους πορεία.  

http://www.athensconservatoire.gr


Ζ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Η επίδοση των σπουδαστών σε όλες τις παραπάνω εξετάσεις (εισαγωγικές, κατατακτήριες, 
τετραμήνου, προαγωγικές, επαναληπτικές, απολυτήριες)  βαθμολογείται ως ακολούθως, με 
ελάχιστο βαθμό προβιβασμού το πέντε (5,00), δηλαδή με “Καλώς”. 

• Άριστα από 10,00 έως 8,50 
• Λίαν Καλώς από 8,49 έως 7,50  
• Καλώς από 7,49 έως 5,00  
• Κακώς από 4,99 έως 1,00 

Η. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Για τις εισαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις τηρούνται πρακτικά τα οποία αφού υπογραφούν 
από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου 
Πολιτισμού, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Τμήμα Θεάτρου 
& Χορού) του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Θ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Όσοι σπουδαστές της Ανώτερης Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών διακόπτουν για οποιονδήποτε 
λόγο την φοίτησή τους, χωρίς να ολοκληρώσουν τον πλήρη κύκλο σπουδών, λαμβάνουν 
Βεβαίωση σπουδαστικής κατάστασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι σπουδαστές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών, παράλληλα με 
τις σπουδές τους, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πολλαπλές εκπαιδευτικές και 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

Α. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Κάθε χρόνο γίνονται παραστάσεις από τους σπουδαστές σε συνεργασία με τις υπόλοιπες σχολές 
του Ωδείου Αθηνών αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες – καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής 
και των εικαστικών. 

Όλοι οι τελειόφοιτοι συμμετέχουν στην παράσταση των τελειόφοιτων κατά το τέλος του 
ακαδημαϊκού έτους και παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος επιλεγμένης δουλειάς τους και νέες 
χορογραφίες από εγχώριους ή και προσκεκλημένους χορογράφους της Σχολής.  

Παράλληλα, η παρουσία του φιλοξενούμενου χορευτικού συνόλου “CORPORIS MIRACULA 
ENSEMBLE” δίνει την ευκαιρία στους σπουδαστές και αποφοίτους μας να συμμετέχουν σε 
επαγγελματικές παραγωγές.  

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών, εκτός από τα μαθήματα που ορίζει ο 
νόμος, και με στόχο την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών, διοργανώνει μαθήματα, 
σεμινάρια και ανταλλαγές με Σχολές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, επισκέψεις σε μουσεία, 
εκθέσεις και αρχαιολογικούς χώρους, παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών 
κ.λπ. για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών.  

Η συμμετοχή των σπουδαστών σε αυτές τις δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.  
 



Γ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών, καλεί κάθε χρόνο καλλιτέχνες που 
διαπρέπουν διεθνώς για την διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων. Διατηρεί σχέσεις με 
ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού ώστε να πραγματοποιούνται ανταλλαγές σπουδαστικών 
ομάδων με στόχο την κατανόηση των σπουδαστών περί του διεθνούς χορευτικού περιβάλλοντος. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Για τους σπουδαστές που φοιτούν στο Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης της Ανώτερης 
Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών καθώς και στα τμήματα της Ερασιτεχνικής 
Σχολής Χορού, ισχύει πλήρως  ο  παρών Εσωτερικός Κανονισμός του Ωδείου Αθηνών. 

Α. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 
Το Ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου 
έτους.  

Το Διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και 
διαιρείται σε δύο τετράμηνα. 

Α’ τετράμηνο: 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου (χειμερινό) 
Β’ τετράμηνο: 1η Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου (εαρινό)  
  
Β. ΑΡΓΙΕΣ 
Το Ωδείο αργεί τις Κυριακές, την 30η Ιανουαρίου (Σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών), το 
τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς και την Καθαρή Δευτέρα, την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή), από 
την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά (Διακοπές Πάσχα), την 1η Μαΐου, του Αγίου 
Πνεύματος, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου (Θερινές διακοπές), την 28η 
Οκτωβρίου (Εθνική εορτή), την 17η Νοεμβρίου, από τις 23 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 
(Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς).  

Κατά τις ως άνω ημερομηνίες αργιών δεν γίνονται μαθήματα και δεν αναπληρώνονται.  

Εκτός από τις ανωτέρω ημέρες αργιών, τα μαθήματα δύνανται να διακοπούν σε έκτακτες 
περιπτώσεις, ύστερα από απόφαση της Διοίκησης ή/και του Υπουργείου Πολιτισμού.  

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
• Οι εγγραφές του Α’ έτους της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών 

γίνονται μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου 
Πολιτισμού. Οι εγγραφές του Β’ και Γ’ έτους γίνονται από την 1η μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. 

• Οι εγγραφές όλων των τμημάτων της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών 
γίνονται καθόλη την διάρκεια του διδακτικού έτους. 

• Οι εγγραφές στο Τμήμα Προετοιμασίας πραγματοποιούνται κατά τις οριζόμενες ημερομηνίες 
στις σχετικές ανακοινώσεις. 

Οι εγγραφές γίνονται με την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές μέσω 
ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας διαθέσιμης στην ιστοσελίδα του Ωδείου Αθηνών. Κατ’ εξαίρεση, οι 
εγγραφές μπορούν να γίνουν και με την φυσική παρουσία του υποψήφιου σπουδαστή (του 
κηδεμόνα του ανήλικου σπουδαστή των τμημάτων ελεύθερης φοίτησης) στην Κεντρική 
Γραμματεία του Ωδείου, κατόπιν ραντεβού.



Kατά την εγγραφή τους στο Ωδείο, oι σπουδαστές εφοδιάζονται από την Κεντρική Γραμματεία με 
τη σπουδαστική ταυτότητα η οποία χρησιμεύει για την βεβαίωση της ταυτότητάς τους κατά την 
πρόσβαση και παρουσία τους στους χώρους του Ωδείου Αθηνών. 

Επίσης, κατά την εγγραφή, οι σπουδαστές (ή οι κηδεμόνες των ανήλικων σπουδαστών των 
τμημάτων ελεύθερης φοίτησης), δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους 
φοίτησης και το Πρόγραμμα Σπουδών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού του Ωδείου 
Αθηνών καθώς και στα τμήματα της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού όπως αυτοί περιγράφονται στον 
παρόντα οδηγό σπουδών και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους για την Πολιτική 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου 
«Ωδείον Αθηνών – 1871» που παρατίθενται στο παράρτημα. 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
1. Τέλη εγγραφής 
Κατά την εγγραφή τους στο Ωδείο Αθηνών, οι νέοι και οι παλαιοί σπουδαστές καταβάλλουν 
ετήσιο εφάπαξ ποσό για τα δικαιώματα και τα τέλη εγγραφής τους τα οποία ορίζονται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών 
– 1871» και ανακοινώνονται κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.   

2. Σπουδαστική ταυτότητα 
Κατά την εγγραφή, χορηγείται σε κάθε σπουδαστή η σπουδαστική του ταυτότητα δωρεάν.  
Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας, ο σπουδαστής καταβάλει το ποσό των 10 € για την 
αντικατάστασή της. 

3. Δίδακτρα 
Τα δίδακτρα της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής και της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ορίζονται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον 
Αθηνών – 1871» και ανακοινώνονται κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.   

Τα δίδακτρα της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής και της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, 
προκαταβάλλονται ανά τρίμηνο ως εξής: 

• Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για το τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 
Eάν η εγγραφή γίνει μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον 
παρόντα οδηγό σπουδών, τα δίδακτρα που αναλογούν καταβάλλονται συγχρόνως με την 
εγγραφή. 

• Μέχρι 15 Δεκεμβρίου για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 
Για τα τμήματα της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, εάν η εγγραφή γίνει μετά τις 31 Ιανουαρίου, 
τα δίδακτρα που αναλογούν καταβάλλονται συγχρόνως με την εγγραφή. 

• Μέχρι 15 Μαρτίου για το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου  
Για τα τμήματα της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, εάν η εγγραφή γίνει μετά τις 31 Μαρτίου, τα 
δίδακτρα που αναλογούν καταβάλλονται συγχρόνως με την εγγραφή. 

Εξαιρούνται από την τριμηνιαία καταβολή τα τμήματα της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού (Α, Β1, Β2) 
και τα μηνιαία δίδακτρα προκαταβάλλονται μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη του επόμενου 
μήνα φοίτησης. 



Τα δίδακτρα των σπουδαστών που φοιτούν στο Τμήμα Προετοιμασίας ανακοινώνονται τον Ιούνιο 
και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στις σχετικές ανακοινώσεις.   

4. Καταβολή διδάκτρων 
Τα δίδακτρα καταβάλλονται τοις μετρητοίς ή με κάρτα (δυνατότητα διευκόλυνσης έως 9 άτοκες 
δόσεις) στο ταμείο του Ωδείου Αθηνών ή με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του 
Ωδείου Αθηνών αναφέροντας ρητά τον Αριθμό Μητρώου ή το όνομα του σπουδαστή και την 
μουσική ειδίκευση προς επιβεβαίωση της πληρωμής.  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
- EUROBANK: ΙΒΑΝ GR9702601780000810201010110 
- ALPHA BANK: ΙΒΑΝ GR7101401150115002002017817 
Δικαιούχος: Μουσικός και Δραματικός Σύλλογος «Ωδείον Αθηνών – 1871» 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Αριθμός Μητρώου ή ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΟ και μουσική ειδίκευση. 
Ευγενική Σημείωση: Τα τραπεζικά έξοδα εμβάσματος από άλλη τράπεζα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εντολέα – σπουδαστή 
[DEBT/OUR]. 

5. Κανονισμός διδάκτρων 
• Σπουδαστής, ο οποίος λόγω ασθένειας ή τραυματισμού δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει 

μαθήματα για κάποιο χρονικό διάστημα, δικαιούται να ζητήσει επιστροφή ή συμψηφισμό των 
διδάκτρων για το διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου δεν φοίτησε. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό των διδάκτρων είναι η έγγραφη έγκριση 
του Διευθυντή προς την Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών. 

• Οι σπουδαστές που δηλώνουν εγγράφως την αποχώρησή τους από το Ωδείο Αθηνών 
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την λήξη της εκάστοτε προθεσμίας διδάκτρων, 
απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων των επόμενων δόσεων. 

• Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των διδάκτρων, ο σπουδαστής ειδοποιείται από 
την Γραμματεία και δύναται να δοθεί παράταση μέχρι πέντε (5) ημέρες για την καταβολή των 
οφειλόμενων διδάκτρων. Πέραν αυτής της προθεσμίας, η Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών έχει 
το δικαίωμα να διακόψει την φοίτηση του σπουδαστή στο Ωδείο.  

• Ο σπουδαστής που διέκοψε αδικαιολόγητα την φοίτησή του στο Ωδείο Αθηνών και 
επανέρχεται για εγγραφή, υποχρεούται στην καταβολή των οφειλόμενων διδάκτρων και 
τελών για το σύνολο του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο διέκοψε την φοίτησή του.  

• Ο σπουδαστής που διέκοψε αδικαιολόγητα την φοίτησή του στο Ωδείο Αθηνών ή δεν έχει 
εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις δεν έχει δικαίωμα να λάβει πιστοποιητικό 
φοίτησης για το χρονικό διάστημα που σπούδασε. 

• Για την συμμετοχή στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις είναι απαραίτητη η εξόφληση 
όλων των οφειλόμενων διδάκτρων.  

• Κατά την είσπραξη των διδάκτρων, εκδίδεται από το Ωδείο Αθηνών απόδειξη είσπραξης η 
οποία αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης των οικονομικών υποχρεώσεων 
των σπουδαστών.  

6. Εκπτώσεις διδάκτρων 
Σε περίπτωση προεξόφλησης διδάκτρων, δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ως εξής: 

• Προεξόφληση β’ εξαμήνου (Ιανουάριος έως και Ιούνιος): έκπτωση 5%  
• Προεξόφληση έτους (Οκτώβριος έως και Ιούνιος): έκπτωση 10%  

7. Τέλη για εξέταστρα 
Για όλες τις εξετάσεις δεν καταβάλλονται τέλη εξετάστρων. 



Ε. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου «Ωδείον Αθηνών – 1871»  για 
σπουδαστές που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και επίδοσης, δέχεται γραπτές 
αιτήσεις για υποτροφίες ή μειωμένα δίδακτρα.  

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στον Διευθυντή των Σχολών 
Χορού από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου ανά ακαδημαϊκό έτος. Για να θεωρηθεί 
έγκυρη η αίτηση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της ετήσιας εγγραφής του 
σπουδαστή η οποία πιστοποιείται με την καταβολή του τέλους εγγραφής και των διδάκτρων του 
Α’ τριμήνου ή του πρώτου μήνα ανάλογα με τα παραπάνω οριζόμενα. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει 
απαραιτήτως να αναγράφουν τον αριθμό μητρώου τους στην αίτηση. 

ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Η Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών υποστηρίζει την τηλεκπαίδευση και καθορίζει τα μαθήματα που 
είναι δυνατόν να υποστηριχθούν με τις μεθόδους της σύγχρονης ή/και της ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης (ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεις εργασίας κλπ) ή με οποιαδήποτε 
άλλα ψηφιακά μέσα.  

Τα μαθήματα, που αποφασίζονται από την Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών ως δυνάμενα να 
διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, προσμετρώνται ως κανονικά και η συμμετοχή των 
εγγεγραμμένων σπουδαστών στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού και στην Ερασιτεχνική 
Σχολή Χορού του Ωδείου Αθηνών είναι υποχρεωτική. 

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εφαρμογής της χρήσης ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας στην 
οποία οι καθηγητές αναρτούν εκπαιδευτικό υλικό και καλούν τους σπουδαστές να το 
αξιοποιήσουν αναλόγως. Οι εργασίες που διαβιβάζονται από τους καθηγητές προς τους 
σπουδαστές μέσω της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι υποχρεωτικές για τους 
εγγεγραμμένους σπουδαστές. Τα μαθήματα και οι εργασίες μέσω τηλεκπαίδευσης 
καταχωρούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που κρατάει η Διοίκηση του Ωδείου Αθηνών και δεν 
κοινοποιείται σε τρίτους σύμφωνα με την πολιτική της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση των ειδικών και 
υποχρεωτικών μαθημάτων στον φυσικό τους χώρο, η Διεύθυνση της Ανώτερης Επαγγελματικής 
Σχολής Χορού και της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών έχει την δυνατότητα να 
επιλέξει την εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω διαδικτύου, με την μέθοδο της σύγχρονης ή/και της 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Σε αυτή την περίπτωση, καταρτίζεται νέο αναλυτικό πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία από τη Διεύθυνση. 

Η διεξαγωγή των διαδικτυακών μαθημάτων για λόγους ανωτέρας βίας, δεν απαλλάσσει τους 
σπουδαστές από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων τους εκτός εάν υπάρξει άλλη 
απόφαση από το ΔΣ του ΜΔΣΩΑ. 

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
• Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στη 

Γραμματεία τη νέα τους διεύθυνση.  
• Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των μαθητών που κατατίθενται στην Κεντρική 

Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών μπορούν να αξιοποιηθούν για επικοινωνία από την 
Γραμματεία των Σχολών  Χορού καθώς και από τον Διευθυντή και τους Διδάσκοντες. 



• Οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να επιδεικνύουν την σπουδαστική  
τους ταυτότητα όποτε τους ζητηθεί  από την Διοίκηση και τους Διδάσκοντες του Ωδείου 
Αθηνών. 

• Οι σπουδαστές υποχρεούνται να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στον ειδικό 
πίνακα ανακοινώσεων του Ωδείου Αθηνών καθώς και τις ανακοινώσεις τις οποίες λαμβάνουν 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και δεν δικαιούνται να επικαλεστούν 
άγνοια.  

• Οι σπουδαστές υποχρεούνται να αποζημιώσουν κάθε βλάβη που τυχόν προξενήσουν σε 
έπιπλα, εξοπλισμό, κοστούμια, αντικείμενα φροντιστηρίου ή βιβλία του Ωδείου Αθηνών.  

• Οι σπουδαστές που δανείζονται βιβλία από την βιβλιοθήκη της Σχολής έχουν την υποχρέωση 
να τα επιστρέψουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 

• Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Ωδείου Αθηνών καθώς και η 
κατανάλωση ποτών και τροφίμων στις αίθουσες συναυλιών και διδασκαλίας.  

• Κάθε ξένο αντικείμενο που βρίσκεται από σπουδαστή στο Ωδείο Αθηνών παραδίδεται στη 
Γραμματεία.  

• Οι σπουδαστές οφείλουν να σέβονται όλο το προσωπικό του Ωδείου Αθηνών και να 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες του, να είναι πειθαρχικοί, επιμελείς, ευπρεπείς στους 
τρόπους και στην περιβολή και να έχουν ευγενική συμπεριφορά εντός και εκτός του Ωδείου.  

Θ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
• Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα που απασχολεί τους Σπουδαστές σε σχέση με τα 

μαθήματα ή τη λειτουργία της Σχολής, απευθύνονται ιεραρχικά: στη Γραμματεία της Σχολής, 
στον αρμόδιο Καθηγητή, στον ‘Εφορο Καθηγητή του έτους, στον Διευθυντή της Σχολής. 

• Η είσοδος στις αίθουσες του Ωδείου επιτρέπεται μόνον στον διδάσκοντα, στους 
διδασκόμενους σπουδαστές πάντα με την επίδειξη της σπουδαστικής τους ταυτότητας, στο 
προσωπικό του Ωδείου Αθηνών για υπηρεσιακούς λόγους και σε όσους έχουν ειδική άδεια της 
Διοίκησης.  

• Οι πρόβες των σπουδαστών σε αίθουσες του Ωδείου (πλην της Κεντρικής Αίθουσας της Σχολής 
Χορού) επιτρέπεται μόνο με άδεια της Διοίκησης η οποία ρυθμίζει την παροχή αιθουσών για 
την μελέτη και τις δοκιμές όλων των σπουδαστών του Ωδείου Αθηνών (ημέρες και ώρες 
διαθέσιμων αιθουσών).  

• Δεν επιτρέπεται η κατ' οίκον διδασκαλία των σπουδαστών από το διδακτικό προσωπικό του 
Ωδείου Αθηνών.  

• Η συμμετοχή σπουδαστών σε θεατρικές/χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, 
τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο είδος θεάματος ή παράστασης 
εκτός της 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.  

Ι. ΑΠΟΥΣΙΕΣ 
• Οι σπουδαστές οφείλουν να είναι τακτικοί στην φοίτηση και παρακολούθηση των μαθημάτων 

τους και να βρίσκονται στη Σχολή πριν την ώρα έναρξης του μαθήματος. Μετά την έναρξη του 
μαθήματος απαγορεύεται η είσοδος των σπουδαστών στην αίθουσα. 

• Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα ανελλιπώς.  
• Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας ή απροόπτου κωλύματος, οι σπουδαστές οφείλουν 

να ειδοποιούν έγκαιρα την Γραμματεία, η οποία θα ενημερώνει τον διδάσκοντα.  
• Οι απουσίες των σπουδαστών σημειώνονται από τους διδάσκοντες στον κατάλογο 

σπουδαστών (παρουσιολόγιο), ο οποίος ελέγχεται από την Γραμματεία.  



• Όριο απουσιών Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολή Χορού 
1. Η φοίτηση των σπουδαστών και των δύο τμημάτων (Καθηγητών Χορού και Χορευτών) 

λογίζεται ελλιπής αν ο σπουδαστής, κατά τη διάρκεια του έτους σημείωσε, ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε αιτία, απουσίες ίσες με το 1/12 του συνόλου των ωρών διδασκαλίας 
που πραγματοποιήθηκαν για κάθε κύριο μάθημα, ή ίσες με το 1/6 του συνόλου των 
ωρών διδασκαλίας, για κάθε δευτερεύον μάθημα.  

2. Στην περίπτωση της παρ. 1 ο σπουδαστής αποκλείεται των εξετάσεων του Ιουνίου και 
παραπέμπεται για εξέταση τον μήνα Σεπτέμβριο. Αν έχει υπερβεί το καθοριζόμενο όριο 
απουσιών αποκλείεται των εξετάσεων Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και υποχρεώνεται να 
επαναλάβει όλα τα μαθήματα του έτους στο οποίο φοιτά.  

3. Πριν από τη διεξαγωγή των προαγωγικών και διπλωματικών ή πτυχιακών εξετάσεων, η 
Γραμματεία της Σχολής καταρτίζει πίνακα, στον οποίο αναφέρεται η ελλιπής φοίτηση 
των σπουδαστών. Ο πίνακας υπογράφεται από το Διευθυντή της Σχολής και 
τοποθετείται στη θέση ανακοινώσεων της Σχολής, για ενημέρωση των σπουδαστών. 

• Απουσίες Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού: Για τις αδικαιολόγητες απουσίες ενός σπουδαστή 
που φοιτά στην Ερασιτεχνική Σχολή Χορού, ενημερώνεται ο σπουδαστής ή ο κηδεμόνας του 
από την Γραμματεία της Σχολής και σε κάθε περίπτωση δεν συνιστούν λόγο για επιστροφή 
διδάκτρων.  

ΙΑ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σπουδαστές παραβαίνουν 
διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ή εντολές της Διεύθυνσης της Ανώτερης Επαγγελματικής 
Σχολής Χορού και της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού του Ωδείου Αθηνών. Οι ποινές επιβάλλονται με 
πρωτοβουλία του Διευθυντή ή ύστερα από πρόταση των Διδασκόντων ή ύστερα από καταγγελία 
της Διοίκησης.  

Πρίν από την επιβολή ποινής είναι απαραίτητη η διενέργεια εξέτασης και η παροχή εξηγήσεων 
από τον φερόμενο ως παραβάτη σπουδαστή. Οι πειθαρχικές ποινές είναι: 

• Επίπληξη: επιβάλλεται από τον Διδάσκοντα ή τον Έφορο ή τον Διευθυντή.  
• Προειδοποίηση για προσωρινή ή οριστική αποβολή ή προσωρινή ανάκληση τυχόν 

παρερχομένου ευεργετήματος: επιβάλλεται από τον Διευθυντή.  
• Προσωρινή αποβολή από ένα ή από όλα τα μαθήματα: επιβάλλεται από τον Διευθυντή. 
• Οριστική ανάκληση τυχόν παρεχομένου ευεργετήματος: επιβάλλεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου ύστερα από σχετική πρόταση του 
Διευθυντή.  

• Οριστική αποβολή από το Ωδείο Αθηνών: επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου ύστερα από πρόταση του Διευθυντή. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η προστασία των πάσης φύσεως προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών και των κηδεμόνων τους αποτελεί 
πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου ‘Ωδείον Αθηνών – 1871’ και 
διασφαλίζεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας σύμφωνα με 
τους κάτωθι όρους της Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας  
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την έννοια του νόμου είναι ο Μουσικός και 
Δραματικός Σύλλογος ‘Ωδείον Αθηνών – 1871’ που εδρεύει στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Β q  17-19 
και Ρηγίλλης, και που εφεξής για συντομία θα αποκαλείται Ωδείο Αθηνών ή Ωδείο. Για οποιοδήποτε θέμα ή απορία 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αλλά και με την άσκηση οποιουδήποτε εκ των 
κατωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων τους, οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές ή κηδεμόνες ανηλίκων σπουδαστών 
μπορούν να επικοινωνούν με email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@athensconservatoire.gr.  

2. Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από το Ωδείο Αθηνών 
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη φοίτηση των σπουδαστών στο Ωδείο 
Αθηνών αλλά και εξ αφορμής αυτής, είναι τα παρακάτω:  
α) Δεδομένα που ζητούνται απευθείας από τους σπουδαστές ή τους κηδεμόνες ανηλίκων σπουδαστών κατά την 
εγγραφή τους, και συγκεκριμένα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και ημερομηνία γέννησης, αριθμός ΑΔΤ και ΑΦΜ, 
πλήρης διεύθυνση κατοικίας, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, email καθώς και, στην περίπτωση που ο 
εγγραφόμενος αιτείται έκπτωσης, υποτροφίας ή άλλου οικονομικού βοηθήματος, το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό 
σημείωμα της οικογένειας από την αρμόδια ΔΥΟ ή/και το σχετικό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Στην 
περίπτωση εγγραφής ανήλικου σπουδαστή, τα παραπάνω δεδομένα συλλέγονται και για τους κηδεμόνες του.  
β) Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης και αφορούν την επίδοση και πρόοδο των σπουδαστών 
και συγκεκριμένα το αναλυτικό πρόγραμμα φοίτησης και τα επιμέρους μαθήματα που αυτοί παρακολουθούν, τους 
βαθμούς τους και λοιπά δεδομένα που αφορούν τις επιδόσεις τους, τις απουσίες τους, τα βραβεία, υποτροφίες ή 
λοιπές διακρίσεις που τυχόν λαμβάνουν, καθώς και λοιπές ειδικές παρατηρήσεις επί της εν γένει συμπεριφοράς και 
εξέλιξης τους στο πλαίσιο του Ωδείου Αθηνών.  
γ) Η εικόνα (φωτογραφίες, βίντεο) ή και τυχόν ηχογραφήματα των σπουδαστών κατά τη φοίτησή τους στο Ωδείο 
Αθηνών που λαμβάνονται για αρχειακούς λόγους είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων, είτε στο πλαίσιο λοιπών 
εκπαιδευτικών και εν γένει πολιτιστικών δράσεων που πραγματοποιούνται με ευθύνη του Ωδείου Αθηνών τόσο εντός 
όσο και εκτός των χώρων του (συναυλίες, εξετάσεις, σεμινάρια κ.λπ.). Κάθε χρήση του ως άνω υλικού πέραν της 
αρχειακής αποκλείεται εντελώς αν δεν έχει παρασχεθεί προηγουμένως ειδική έγγραφη συγκατάθεση του σπουδαστή 
ή αμφότερων των γονέων ανηλίκου σπουδαστή.  

3. Μορφές και ασφάλεια επεξεργασίας 
Όσον αφορά τις ειδικότερες μορφές επεξεργασίας τους από το Ωδείο Αθηνών, τα ως άνω Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα τυγχάνουν συλλογής, καταχώρισης και αρχειοθέτησης, αποθήκευσης σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή, 
χρήσης, διαγραφής και καταστροφής.  
Η εν γένει επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα περιορίζεται εντός της έδρας του Ωδείου Αθηνών 
(Βασιλέως Γεωργίου Β q  17-19) ή, στην περίπτωση σπουδαστή του Παραρτήματος του Ωδείου Αθηνών στη Σχολή 
Μωραΐτη, στους χώρους λειτουργίας του Παραρτήματος αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση στο Παράρτημα 
πραγματοποιείται μόνο η συλλογή των δεδομένων, ενώ ακολούθως η πάσης φύσεως επεξεργασία τους 
πραγματοποιείται στην έδρα του Ωδείου Αθηνών.  
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό του Ωδείου Αθηνών, σε ειδικά εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες του Ωδείου (νομικούς 
παραστάτες, φωτογράφους, γραφίστες, τυπογράφους κ.λπ.) καθώς και σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές εφόσον αυτό 
καθίσταται απαραίτητο είτε εκ του νόμου (λ.χ. διαβίβαση μαθητολογίων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού) είτε λόγω ενδεχόμενης άσκησης έννομου συμφέροντος του Ωδείου Αθηνών προς 
δικαστικές ή άλλες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, οι πάσης φύσεως υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του 
Ωδείου Αθηνών που χειρίζονται τέτοια δεδομένα δεσμεύονται εγγράφως με υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας.  
Το Ωδείο Αθηνών διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχόν διαρροή ή και 
απώλεια αποθηκεύοντάς τα σε ασφαλείς εγκαταστάσεις με προστατευμένη και πλήρως ελεγχόμενη πρόσβαση.  



4. Σκοποί και νομιμότητα επεξεργασίας  
Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:  
α) Για την οργάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της φοίτησης του σπουδαστή σε εκτέλεση της μεταξύ σπουδαστή ή 
κηδεμόνων ανηλίκου σπουδαστή και Ωδείου Αθηνών σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας του Ωδείου Αθηνών και τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί λειτουργίας 
των Ωδείων, των Δραματικών Σχολών και των Σχολών Χορού.  
β) Για τη μεταξύ σπουδαστή ή κηδεμόνων ανηλίκου σπουδαστή και Διοίκησης του Ωδείου Αθηνών επικοινωνία περί 
θεμάτων που αφορούν τη φοίτησή του σπουδαστή, καθώς και για την ενημέρωση του σπουδαστή ή των κηδεμόνων 
ανηλίκου σπουδαστή σχετικά με τις λοιπές εκπαιδευτικές και εν γένει καλλιτεχνικές – πολιτιστικές δράσεις του 
Ωδείου.  
γ) Για την αρχειακή τεκμηρίωση και προβολή των δράσεων του Ωδείου Αθηνών, όσο και τη δημιουργία αναμνηστικού 
υλικού όσον αφορά τις επιδόσεις του σπουδαστή κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο Ωδείο Αθηνών. Το εν λόγω υλικό 
μπορεί να συνίσταται σε φωτογραφίες ή βίντεο που θα λαμβάνονται κατόπιν ειδικής προς τούτο γραπτής 
συγκατάθεσης του σπουδαστή ή, στην περίπτωση ανήλικου σπουδαστή, των κηδεμόνων του, καθώς και σε λοιπά 
επιμέρους στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση του κάθε σπουδαστή όπως το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμό του, 
αναφορά σε τυχόν επαίνους, βραβεία, διακρίσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς κ.λπ. Εξάλλου, επιλογή από τα 
δεδομένα αυτά κατά την εκάστοτε κρίση του Ωδείου Αθηνών μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες Εκθέσεις 
Πεπραγμένων του Ωδείου Αθηνών, όπου καταγράφεται η συνολική εκπαιδευτική δράση του Ωδείου. Η ως άνω 
επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την ολοκληρωμένη εκπλήρωση των 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών σκοπών του Ωδείου Αθηνών, ειδικότερα δε την ενημέρωση του ιστορικού του 
αρχείου όσο και την αποτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περαιτέρω μελλοντική εξέλιξη 
και βελτίωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, το Ωδείο δεσμεύεται κατά την επεξεργασία των ως άνω Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία τους από οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια, 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, ενώ όλα τα παραπάνω αφορούν 
αυστηρά και μόνο την καθαυτό εκπαιδευτική λειτουργία του Ωδείου Αθηνών, αποκλειομένης εντελώς κάθε 
εμπορικής χρήσης.  
δ) Για την έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική 
νομοθεσία.  
ε) Για την είσπραξη τυχόν οφειλών καθώς και για λοιπές δικαστικές χρήσεις και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή 
δικαστική, επίλυση της τυχόν εκάστοτε διαφοράς.  

5. Διάρκεια επεξεργασίας 
Το Ωδείο Αθηνών θα διατηρεί τα ως άνω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα είναι 
απαραίτητο για την επίτευξη καθενός από τους παραπάνω επιδιωκόμενους σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, ο 
καθορισμός της απαραίτητης περιόδου αποθήκευσης και εν γένει επεξεργασίας γίνεται σύμφωνα με τις προθεσμίες 
που ορίζονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης και της αναγκαιότητας. Ειδικά δε για τη μετά την 
ολοκλήρωση ή και τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών μεταξύ αυτού 
και του σπουδαστή ή των κηδεμόνων ανηλίκου σπουδαστή, το Ωδείο Αθηνών θα διατηρεί τα εν λόγω προσωπικά 
δεδομένα για το μαθητικό αρχείο που τηρεί, προκειμένου να είναι σε θέση να χορηγεί μελλοντικά βεβαιώσεις 
σπουδών, βεβαιώσεις φοίτησης, βεβαιώσεις αναλυτικής βαθμολογίας κ.λπ. οποτεδήποτε αυτά του ζητηθούν από το 
υποκείμενο του δικαιώματος. Τέλος, φωτογραφίες ή και βίντεο που λαμβάνονται κατόπιν ειδικής γραπτής 
συγκατάθεσης του σπουδαστή ή, στην περίπτωση ανηλίκου σπουδαστή, των κηδεμόνων του, και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ωδείου Αθηνών, μπορούν να παραμείνουν αναρτημένα εκεί έως 
και πέντε (5) έτη.  

6. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
Οι σπουδαστές ή, στην περίπτωση ανηλίκων σπουδαστών, οι κηδεμόνες τους, μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
ασκήσουν τα παρακάτω δικαιώματα είτε εγγράφως στη γραμματεία του Ωδείου, είτε και με αποστολή ηλεκτρονικού 
μηνύματος στη διεύθυνση info@athensconservatoire.gr, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα το οποίο, στην περίπτωση 
ανηλίκου σπουδαστή θα πρέπει να συνυπογράφεται και από τους δυο γονείς:  

α) Δικαίωμα Πρόσβασης, δηλαδή ενημέρωσης από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
του Ωδείου Αθηνών σχετικά με το σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων, τη διάρκεια και τον τρόπο 
επεξεργασίας κ.λπ.  
β) Δικαίωμα Διόρθωσης και Συμπλήρωσης ελλιπών ή και ανακριβών στοιχείων  
γ) Δικαίωμα Διαγραφής δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη)  
δ) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή δικαίωμα ζητηθούν και να ληφθούν σε αναγνώσιμη μορφή όλα τα 



δεδομένα που έχουν δοθεί στο Ωδείο από τον εκάστοτε δικαιούχο, ή να ζητηθεί από αυτόν να διαβιβαστούν σε 
άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας  
ε) Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση ενδεχομένων 
αντιρρήσεων των δικαιούχων ως προς την επεξεργασία τους  
στ)Δικαίωμα Εναντίωσης και Ανάκλησης της επεξεργασίας των δεδομένων, εφόσον ο δικαιούχος θεωρήσει ότι 
θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.  
ζ) Στις ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτεί 
πρόσθετη ρητή συγκατάθεση του σπουδαστή ή, όταν πρόκειται περί ανηλίκου σπουδαστή, των κηδεμόνων του, όπως 
συμβαίνει λ.χ. για φωτογραφίες, ηχογραφήματα ή βιντεογραφήματα, ο δικαιούχος μπορείς να ανακαλεί τη 
συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, με την κατάθεση σχετικής έγγραφης δήλωσης στη 
Γραμματεία του Ωδείου Αθηνών ή και την αποστολή της στο email info@athensconservatoire.gr .  

Όλα τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν με τον τρόπο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας 
παραγράφου, ενώ τα σχετικά αιτήματα θα εξετάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα του Ωδείου Αθηνών, ο οποίος θα σταθμίζει τους τυχόν επικαλούμενους λόγους εναντίωσης σε 
συνδυασμό με το αντίστοιχο έννομο συμφέρον του Ωδείου για τη διατήρηση των εν λόγω δεδομένων. Στην 
περίπτωση άσκησης κάποιου από τα ως άνω δικαιώματα, το Ωδείο Αθηνών θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την 
ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός ενός μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντας 
γραπτώς τον αιτούντα σχετικά με την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων 
δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 2016/679, ή σχετικά με τους λόγους που ενδεχομένως εμποδίζουν την 
άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. 
  
Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να υποβάλουν 
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον κρίνουν ότι παραβιάζονται με 
οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα ή τα δεδομένα των τέκνων τους.  

Η παρούσα ενημέρωση περί της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των 
Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου ‘Ωδείον Αθηνών – 1871’ αναρτάται στον κεντρικό πίνακα 
ανακοινώσεων του Ωδείου Αθηνών, και δη τόσο στην έδρα του όσο και στο Παράρτημα της Σχολής Μωραΐτη, στις 
επιμέρους Γραμματείες των Σχολών καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Ωδείου (www.athensconservatoire.gr). Στα 
ως άνω σημεία θα αναρτώνται επίσης και τυχόν τροποποιήσεις ή και νεότερες ενημερώσεις της παρούσας Πολιτική 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περί των οποίων οι πάσης φύσεως δικαιούχοι οφείλουν να 
ενημερώνονται από το Ωδείο Αθηνών.  
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