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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΕΚ 129/11-11-1957 

 

✓ Το Σχολικό έτος αρχίζει 10 Σεπτεμβρίου και λήγει 

τέλος Ιουνίου. Η χρονική αυτή περίοδος για να 

θεωρηθεί ένας σχολικός χρόνος, είναι υποχρεωτική 

η φοίτηση και η πληρωμή των διδάκτρων. 

✓ Τα μαθήματα είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά. 

✓ Η είσοδος στις τάξεις επιτρέπεται μόνο σε μαθητές 

και διδάσκοντες. 

✓ Η φοίτηση στις τάξεις των θεωρητικών και άλλων 

γενικών μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 

✓ Τα εξέταστρα επιθεώρησης, κατατακτηρίων, 

προαγωγικών, απολυτηρίων και άλλων εξετάσεων 

καταβάλλονται, το αργότερο 10 μέρες πριν από την 

ημερομηνία των εξετάσεων. 

✓ Δίδακτρα και εξέταστρα που έχουν πληρωθεί δεν 

επιστρέφονται. 

✓ Σπουδαστές/ριες που εγγράφονται για πρώτη φορά, 

υποχρεούνται στην καταβολή των διδάκτρων από 

την εγγραφή τους και μέχρι τέλους του διδακτικού 

έτους.  

✓ Σπουδαστές/ριες εγγεγραμμένοι από προηγούμενες 

διδακτικές περιόδους, υποχρεούνται στην καταβολή 

διδάκτρων και εγγραφής, από το μήνα Σεπτέμβριο. 

✓ Οι προαγωγικές εξετάσεις είναι ετήσιες 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ για όλους.  

✓ Σπουδαστής/ρια που δεν έχει προσέλθει στις 

προαγωγικές εξετάσεις θα επαναλάβει την ίδια 

τάξη. 

✓ Σπουδαστής/ρια που θέλει να διακόψει τη φοίτησή 

του πρέπει να το δηλώσει τουλάχιστον 10 ημέρες 

νωρίτερα.  

✓ Τα μαθήματα που χάνουν οι σπουδαστές/ριες από 

δική τους υπαιτιότητα δεν αντικαθίστανται, 

αντίθετα αν χαθεί μάθημα από υπαιτιότητα 

δασκάλου αναπληρώνεται υποχρεωτικά.. 

✓ Τα μαθήματα που συμπίπτουν με τις ημέρες αργίας 

που ορίζει το Υπουργείο Πολιτισμού δεν 

αναπληρώνονται. Ημέρες αργίας θεωρούνται 

εκείνες που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία, καθώς 

και κάθε άλλη που ορίζεται εκτάκτως από το 

Υπουργείο Πολιτισμού. 

✓ Συναινώ στη χρήση υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) 

που λαμβάνονται από το Ωδείο. 

 

Διάβασα τον Κανονισμό και τον αποδέχομαι  

ανεπιφύλακτα. 

 

Ο/Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΡΙΑ ή ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ 
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