
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΒΥΝΗ ΦΟΥΝΤΑ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 20 23 936 (Προϊστάμενος)  

                                                       213 2023931 (για πνευστά) 

 

 

 1.ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 

 

-ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

-ΧΟΡΩΔΙΑ 60+ 

-ΠΙΑΝΟ 

-ΚΙΘΑΡΑ 

 

 2.ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: 

 

-ΠΝΕΥΣΤΑ (από Δ’ Δημοτικού) 

-ΠΙΑΝΟ ( από) 

-ΚΙΘΑΡΑ (από) 

-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (σύστημα CARL ORFF από 4 έως 7 ετών) 

-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ (από Β΄Δημοτικού) 

-ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

 3.ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: από μέσα Σεπτεμβρίου (περσινοί μαθητές), από 1η 

Οκτωβρίου (καινούριοι μαθητές)      

   ΛΗΞΗ    ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  : 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 

 

 4.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: από την  πρώτη εργάσιμη ημέρα Ιουλίου έως    

                                                             την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου 

 

 5.ΕΓΓΡΑΦΕΣ : τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.  

 

 6.ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 20 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 

 

 7.ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 20-40 ΛΕΠΤΑ, ανάλογα με το 

επίπεδο του μαθητή. 

 

 8. ΑΡΓΙΕΣ : Ακολουθείται το πρόγραμμα αργιών των σχολείων. 

 

9. Οι μαθητές όλων των τμημάτων πρέπει να διαθέτουν τα συγκεκριμένα όργανα 

στο σπίτι, καθώς και τα απαιτούμενα βιβλία για τη μελέτη. Τόσο το εργαστήριο, όσο 

και η Φιλαρμονική δεν παρέχουν όργανα για την μελέτη των μαθητών. 

 

10. Οι καθηγητές έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο των 

μαθητών.  



 

11. Οι γονείς έχουν υποχρέωση να τηρούν με ακρίβεια τις καθορισμένες ώρες 

προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Οι καθηγητές σε καμία περίπτωση δεν 

αναλαμβάνουν τη φύλαξη του εκάστοτε μαθητή μετά το πέρας του μαθήματός του.  

 

12. Οι μαθητές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν με συνέπεια τα μαθήματα, 

καθώς και να προετοιμάζονται επαρκώς για αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, και 

κατόπιν έγγραφης αναφοράς του καθηγητή προς τους προϊσταμένους, ο μαθητής 

αυτομάτως χάνει τη θέση του, η οποία αναπληρώνεται από τον επόμενο της σειράς 

προτεραιότητας. 

Σε περίπτωση δύο συνεχών απουσιών χωρίς να έχει ειδοποιηθεί ο υπεύθυνος 

καθηγητής, ο μαθητής διαγράφεται. 

Σε περίπτωση ασθένειας ενός μαθητή, που έχει σαν αποτέλεσμα την απουσία του 

πάνω από τρεις συνεχόμενες φορές, απαιτείται ιατρική βεβαίωση.  

 

13. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να 

ενημερώνουν τηλεφωνικά τον καθηγητή (όχι το γραφείο της Φιλαρμονικής)  

 

14.Σε περίπτωση έκθεσης των παιδιών σε μέσα μαζικής πληροφόρησης ή 

δικτύωσης είναι απαραίτητη η υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα. 

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

 α)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/ Δημότες 

                                          Ή 

 β)λογ/σμός ΔΕΚΟ/Κινητής τηλεφωνίας/Κάτοικοι 

 

 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ  ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ          ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

   ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ                      ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΑ                        ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΚΑΣ 

 

 

 


