
Φόρμα Εγγραφής
Περίοδος 2017-2018

Διαδικασία εγγραφής
Θα πρέπει:
● Να διαβαστεί προσεκτικά η φόρμα εγγραφής- κυρίως η δεύτερη σελίδα που αφορά τα προσωπικά δεδομένα (νόμος προστασίας 
προσωπικών δεδομένων)
● Να συμπληρωθεί στο σύνολό της.
● Να υπογραφεί στα απαιτούμενα σημεία.
● Να συμπεριληφθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
● Να κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Ωδείου CGS.

Κόστος συμμετοχής: σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.  

Τρόποι πληρωμής
Σύμφωνα με τη Δήλωση Συνέχισης Σπουδών ή με τη Δήλωση Έναρξης Φοίτησης. Σε περίπτωση οικονομικής εκκρεμότητας, το Ωδείο 
CGS διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συμμετοχής του μαθητή στις δραστηριότητες.

Έγκριση συμμετοχής
● Η έγκριση συμμετοχής στο Ωδείο CGS θεωρείται ότι έγινε δεκτή, όταν η γραμματεία παραλάβει τη φόρμα εγγραφής 
συμπληρωμένη. Η Δ.Σ.Σ./ Δ.Ε.Φ. αποτελεί πρόθεση ενδιαφέροντος και όχι εγγραφή στο Ωδείο CGS. 
●  Αν για οποιοδήποτε λόγο η εγγραφή δε γίνει δεκτή, τότε επιστρέφεται ολόκληρο το καταβαλλόμενο ποσό. Σε περίπτωση 
αποχώρησης του συμμετέχοντα πριν το Δεκέμβριο από τα προγράμματα του Ωδείου CGS η επιστροφή του καταβεβλημένου ποσού 
θα είναι αναλογική, ενώ μετά δεν θα υπάρχει επιστροφή ποσού/ ή συμψηφισμός ποσού με άλλη δραστηριότητα του Ωδείου CGS.
●  H συμμετοχή ισχύει μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου 2017- 2018.

Στοιχεία μαθητή
Ονοματεπώνυμο 
μαθητή

Ημερομηνία Γέννησης
(Ημέρα-Μήνας-Ετος)

Τάξη/ Τμήμα

Στοιχεία Γονέα ή Κηδεμόνα 

Ονοματεπώνυμο 

Κινητό 1 Κινητό 2

email

Εγγραφή σε:

Όργανο επιλογής

Ανώτερα Θεωρητικά

Μάθημα Φωνητικής

Μοντέρνο Τραγούδι

Μουσικά Σύνολα

Μουσική Προπαιδεία

Μουσικοκινητική Αγωγή

Ηχος και κίνηση

Κήπος με τραγούδια

Χορ-ωδειάκι

*κατόπιν συννενόησης με τη Γραμματεία του Ωδείου CGS



Συνοδευτικά Μαθήματα Υποχρεωτικού Κύκλου
Θα προταθούν απο το Ωδείο με βάση τα ισχύοντα στον εσωτερικό κανονισμό και τον κανονισμό του Υπουργείου Πολιτισμού:
Θεωρία, Μουσική Δωματίου, Αρμονία, Ιστορία- Μορφολογία 

Κόστος Προγραμμάτων Ωδείου CGS

Παρακαλούμε Σημειώστε:
1. Η Θεωρία και το Σολφέζ σύμφωνα με τα ισχύοντα, είναι ομαδικό και όχι ατομικό μάθημα. Συμμετέχουν 4 μαθητές minimum, σε κάθε τμήμα. Οι 
εγγραφόμενοι μαθητές πληρώνουν το ατομικό μάθημα οργάνου και εφόσον παρακολουθούν θεωρία ή αρμονία πληρώνουν 15 για κάθε μήνα. Το 
συνολικό ποσό των διδάκτρων αφορά ολόκληρη τη σχολική χρονιά.
2. Για μαθητές που εγγράφονται μετά την έναρξη του σχολικού έτους γίνεται επιμέρους ενημέρωση για τις οικονομικές υποχρεώσεις που τους 
αναλογούν. Να σημειωθεί ότι στο μαθητολόγιο εγγράφονται οι μαθητές εφόσον ξεκινήσουν τα μαθήματα στο Ωδείο πριν το τέλος Οκτωβρίου, οπότε και 
αποστέλλονται μαθητολόγια στο Υπουργείο. Οι εγγραφόμενοι απο τη 1η Νοεμβρίου και μέχρι την 30η Ιανουαρίου αποστέλλονται στο μαθητολόγιο του 
δευτέρου εξαμήνου.
3. Τα επίπεδα σπουδών αποφασίζονται στις εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Συγκατάθεση για τη χρήση προσωπικών δεδομένων και εικόνων
ΝΑΙ ΟΧΙ

Συναινώ στη χρήση των δεδομένων για promotion, ανακοινώσεις νέων προϊόντων, υπηρεσίες και προσφορές, δραστηριότητες 
μάρκετινγκ απο το Ωδείο CGS.

Συναινώ στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σε τρίτους, σε συνεργαζόμενες εταιρείες, εταιρείες χορηγούς και τους 
δικαιούχους για την έρευνα αγοράς για την προώθηση πωλήσεων.

Συναινώ στη χρήση υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) που λαμβάνονται από τα Εκπαιδευτήρια και από την κάτοχο εταιρεία που 
διεκδικεί τα δικαιώματα για την ανάπτυξη προϊόντων σε χαρτί, ψηφιακά προϊόντα ήχου και βίντεο διαδυκτιακών τόπων, για την 
εμπορική προώθηση και διαφήμιση.

Σημείωση: Η μη συγκατάθεση δεν αποκλείει τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο Ωδείο CGS.

Επιθυμώ το παιδί μου ___________________________________________________________________ να εγγραφεί στο Ωδείο CGS 
σύμφωνα με τους όρους/ διαδικασίες που αναφέρονται στη φόρμα εγγραφής.
 
 Ημερομηνία________________      Ημερομηνία___________________

 Υπογραφή Γονέα/Κηδεμόνα     Έγκριση εγγραφής από Γραμματεία Ωδείου CGS

• Για τις βαθμίδες που απαιτείται Μάθημα Θεωρίας και Αρμονίας επιπλέον 15 ευρώ/μήνα. • Για κάθε νέα χρονιά υπάρχει εγγραφή 30 ευρώ (Προκαταρκτική, Κατωτέρα, 
Μέση). • Ετήσια εξέταστρα 30 ευρώ (Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση). • Ανωτέρα Σχολή: εγγραφή 50 ευρώ, εξέταστρα 80 ευρώ. • Η εγγραφή δεν επιστρέφεται σε 
περίπτωση διαγραφής του μαθητή. • Εξέταστρα πτυχιακών εξετάσεων 600 ευρώ και διπλωματικών 720 ευρώ.

ΩΔΕΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑ

18. Πιάνο - ατομικό 920 1.251 1.575

19. Κιθάρα - ατομικό 920 1.251 1.575

20. Βιολί - ατομικό 920 1.251 1.575

21. Φλάουτο - ατομικό 920 1.251 1.575

22. Κλαρινέτο - ατομικό 920 1.251 1.575

23. Τραγούδι/ Φωνητική - ατομικό 920 1.251 1.575

24. Ειδικό μάθημα Αρμονίας 1.550

25. Αρμόνιο - ατομικό 750

26. Ηλεκτρική κιθάρα - ατομικό 880 1.251 1.575

27. Ηλεκτρικό μπάσο - ατομικό 880 1.251 1.575

28. Ντραμς / Κρουστά - ατομικό 880 1.251 1.575

*(Τα προγράμματα του Ωδείου 
  ισχύουν για όλες τις Βαθμίδες)

29. Σύνολα Μοντέρνας Μουσικής / Group- ομαδικό Από A’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου/ ΙΒ DP 400

30. Μουσική Προπαιδεία (Βασικές Μουσικές Γνώσεις: Ρυθμός,                       
Μουσικά σύμβολα, οργανογνωσία κλπ.) Από Α’ ως Β’ Δημοτικού 250

31. Μουσικοκινητική Αγωγή Από Προνηπιαγωγείο έως Νηπιαγωγείο 250

32. Ήχος & Κίνηση Προπρονηπιαγωγείο 250

33.  Κήπος με τραγούδια (1) Από Προνηπιαγωγείο έως Νηπιαγωγείο 250

34.  Κήπος με τραγούδια (2) Από Α’ έως Β’ Δημοτικού 250

35. Χορ-ωδειάκι Από Α’ έως Στ’ Δημοτικού 250
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