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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017-2018 

Πληροφορίες προς τους υποψήφιους μαθητές σχετικά  με τις ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ της σχολής  ΦΛΑΟΥΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 

(αρθ.12*-13 ΦΕΚ 229/Α, 11-11-

1957) 
να έχουν τελειώσει 

την ύλη της  

Μέσης  Β΄ 

Παίξιμο δύο έργων ανάλογων 

της τάξης που θέλουν να 

εισαχθούν 

Ανωτέρα Α΄: μέχρι 24 χρονών 

*Παρέκκλιση  των διατάξεων του ορίου 

ηλικίας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις υποψηφίων που παρουσιάζουν 

εξαιρετικές μουσικές ικανότητες  

 

 

 

 Παρακαλούμε σημειώστε στην αίτηση  τη διάρκεια κάθε έργου σας και  

τη συνολική διάρκεια του προγράμματος 

 

 Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους την ημέρα της εξέτασης  

ΔΥΟ (2) αντίγραφα των μουσικών έργων της επιλογής τους τα οποία παραδίδονται 

στην επιτροπή εξετάσεων. 

 

 Αιτήσεις συμμετοχής από 2 – 12 Οκτωβρίου 2017 

 Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν  τη Δευτέρα 16 

Οκτωβρίου 2017 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 

για τους ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 

ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις Θεωρητικών αφορούν μόνο όσους έχουν πετύχει στις 

εισαγωγικές εξετάσεις. 

 

 Τα παρακάτω δεν αφορούν όσους κατέχουν ΠΤΥΧΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ  (Αρμονίας)  ή  

ΠΤΥΧΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. (Κατάθεση φωτοαντιγράφου) 

 

 ΄Οσοι μαθητές έχουν  παρακολουθήσει μαθήματα ΘΕΩΡΙΑΣ-ΣΟΛΦΕΖ και 

ΑΡΜΟΝΙΑΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ   έχουν το  δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις για 

πιστοποίηση  των γνώσεων τους και κατάταξη στο ανάλογο επίπεδο.  
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(βλέπε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα)  

 Σε περίπτωση μη συμμετοχής στις παραπάνω εξετάσεις γίνεται αυτόματη κατάταξη στο  

ΘΕΩΡΙΑ-ΣΟΛΦΕΖ Α΄ έτος. 

 Για όσους  μαθητές θέλουν να εξεταστούν στο ΣΟΛΦΕΖ Δ΄ έτος και ΑΡΜΟΝΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α΄, Β΄   είναι  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η ΕΞΕΤΑΣΗ στα ΘΕΩΡΙΑ Γ΄ έτος, 

ΣΟΛΦΕΖ-ΝΤΙΚΤΕ Γ΄ έτος. 

 Oσοι επιτυχόντες μαθητές επιθυμούν,  έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν –στο πλαίσιο 

των εισαγωγικών εξετάσεων- στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α΄  έτος, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Α΄ 

έτος. (βλέπε σχετική  ανακοίνωση στην ιστοσελίδα)  

 

 Προϋπόθεση για να δώσει κανείς εξετάσεις στην ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ έτος είναι να έχει 

προβιβάσιμο βαθμό (τουλάχιστον 5 στο κάθε ένα) στη ΘΕΩΡΙΑ Γ΄, ΣΟΛΦΕΖ Γ΄και 

ΝΤΙΚΤΕ Γ΄ . 

 Προϋπόθεση για να δώσει κανείς εξετάσεις στη ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Α΄έτος είναι να 

εξετασθεί στο Β΄ έτος ΑΡΜΟΝΙΑΣ υποχρεωτικό και να έχει προβιβάσιμο βαθμό. 

 Η ύλη για την ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ έτος, και ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Α΄ έτος διατίθεται για τους 

ενδιαφερόμενους από τη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 

 

Δεν υπάρχει δυνατότητα κατατακτηρίων εξετάσεων στα παρακάτω μαθήματα:  ΣΟΛΦΕΖ 

Ε΄ έτος, ΑΡΜΟΝΙΑ Γ΄ έτος, ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ έτος, ΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ Β΄ , στα οποία οι 

νεοεισαχθέντες σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να φοιτήσουν στο Κρατικό Ωδείο και να 

εξεταστούν στο τέλος του σχολικού έτους. 

 

 Το πρόγραμμα εξετάσεων για τα θεωρητικά υποχρεωτικά μαθήματα ανακοινώνεται στο 

πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων των σχολών 

 

 Οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ έχουν υποχρέωση να τακτοποιήσουν την ΕΓΓΡΑΦΗ τους  

    (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία Σπουδών) 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

 Αίτηση (έντυπη από τη Γραμματεία) 

 Φωτοτυπία ταυτότητας (εφόσον  υπάρχει)   ή  πιστοποιητικό γέννησης 

 Δύο φωτογραφίες  

 Τίτλοι  σπουδών (Aντίγραφα Πτυχίων και Διπλωμάτων (εφόσον υπάρχουν) 

 Άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς 

  Πληροφορίες: 2310 510551, 2310 522157,  ώρες 9.00-14.00 ,www.odiokrat.gr 

 


