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ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2021 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

  

 

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/07.06.2010), «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Την εισήγηση της υπηρεσίας σχετική με την  Διενέργεια Εξετάσεων Α΄ Εξαμήνου 

στο Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας», μέσω διαδικτύου και έγκριση των 

όρων και της διαδικασίας, με απόφαση Δημάρχου 

3. Το αριθμ.229/τ.Α/ 11.11.1957 φύλλο ΦΕΚ 

4. Το άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ.16 ΦΕΚ.7/τ.Α/15.01.1966 

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας» ΑΔΣ 

96/2020 (ΑΔΑ: ΩΜΙΠΩΞΧ-ΤΗ3), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.291/2020 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω5Ε6ΩΞΧ-Φ4Π 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε την διενέργεια Διαδικτυακών Προαγωγικών Εξετάσεων Β΄ Εξαμήνου του 

Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας», στις οποίες θα συμμετάσχουν οι μαθητές οι 

οποίοι συμπλήρωσαν ένα πλήρες ωδειακό έτος φοίτησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021, 

προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη τάξη ή έτος φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 

47, ΦΕΚ.229/Α/11.11.1957 
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Β. Ορίζουμε ως μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών σε κάθε εξεταζόμενο όργανο και 

ειδικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ.16 ΦΕΚ.7/Α/15.01.1966, τους εξής 

παρακάτω καθηγητές ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Ωδείου: 

α) Επιτροπή Προαγωγικών Εξετάσεων Πιάνου: 

 Πρόεδρος: Χλίτσιος Γεώργιος, ΠΕ Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου ΙΔΟΧ 

 Μέλος: Ντούσια Κωνσταντίνα, ΤΕ Καθηγήτρια Πιάνου ΙΔΑΧ 

 Μέλος: Ρώσση Εντέλα Δήμητρα, ΤΕ Καθηγήτρια Πιάνου ΙΔΑΧ 

β) Επιτροπή Προαγωγικών Εξετάσεων Κιθάρας και ακουστικής/ηλεκτρικής Κιθάρας: 

 Πρόεδρος: Χλίτσιος Γεώργιος, ΠΕ Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου ΙΔΟΧ 

 Μέλος: Σπυράλατος Ντέιβιντ, ΤΕ Καθηγητής Κιθάρας ΙΔΟΧ 

 Μέλος: Μηνιάδης Ιορδάνης, ΤΕ Καθηγητής Κιθάρας ΙΔΟΧ 

 γ) Επιτροπή Προαγωγικών Εξετάσεων Βιολιού: 

 Πρόεδρος: Χλίτσιος Γεώργιος, ΠΕ Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου ΙΔΟΧ 

 Μέλος: Ναστούλης Αλέξανδρος, ΠΕ Καθηγητής Βιολιού ΙΔΑΧ 

 Μέλος: Ντούσια Κωνσταντίνα, ΤΕ Καθηγήτρια Πιάνου ΙΔΑΧ 

 δ) Επιτροπή Προαγωγικών Εξετάσεων Ανωτέρων Θεωρητικών - Αντίστιξης: 

 Πρόεδρος: Χλίτσιος Γεώργιος, ΠΕ Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου ΙΔΟΧ 

 Μέλος: Οικονόμου Κωνσταντίνα, ΤΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών ΙΔΑΧ 

 Μέλος: Ακρίδα Σταυρούλα, ΤΕ Καθηγήτρια Σύνθεσης ΙΔΟΧ 

 ε) Επιτροπή Προαγωγικών Εξετάσεων Μπουζουκιού: 

 Πρόεδρος: Χλίτσιος Γεώργιος, ΠΕ Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου ΙΔΟΧ 

 Μέλος: Παπίρης Γεώργιος, ΔΕ Καθηγητής Μπουζουκιού ΙΔΑΧ 

 Μέλος: Ποϊκλής Αστέριος, ΔΕ Καθηγητής Μπουζουκιού ΙΔΑΧ 

 στ) Επιτροπή Προαγωγικών Εξετάσεων Υποχρεωτικών Θεωρητικών: 

 Πρόεδρος: Χλίτσιος Γεώργιος, ΠΕ Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου ΙΔΟΧ 

 Μέλος: Οικονόμου Κωνσταντίνα, ΤΕ Καθηγήτρια Θεωρητικών ΙΔΑΧ 

 Μέλος: Ακρίδα Σταυρούλα, ΤΕ Καθηγήτρια Σύνθεσης ΙΔΟΧ 

ζ) Επιτροπή Προαγωγικών Εξετάσεων Μουσικής Δωματίου, Πρακτικού Διδασκαλείου και 

Εκ Πρώτης Όψεως Ανάγνωσης: 

 Πρόεδρος: Χλίτσιος Γεώργιος, ΠΕ Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου ΙΔΟΧ 

 Μέλος: Ναστούλης Αλέξανδρος, ΠΕ Καθηγητής Βιολιού ΙΔΑΧ 

 Μέλος: Ρώσση Εντέλα Δήμητρα, ΤΕ Καθηγήτρια Πιάνου ΙΔΑΧ 

Γ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις διαδικτυακές εξετάσεις είναι η εξής:  
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γ1 Οι εξετάσεις διακρίνονται σε γραπτές και προφορικές (δηλαδή πρακτική δοκιμασία στο 

όργανο). 

γ2 Στις γραπτές εξετάσεις, ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικά τα θέματα σε συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα και θα αποστείλει κατά τον ίδιο τρόπο ηλεκτρονικά τις απαντήσεις του. Η 

ώρα αποστολής θεμάτων και λήψης των απαντήσεων επιβεβαιώνονται από το ψηφιακό 

αποτύπωμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια 

της γραπτής εξέτασης, θα υπάρχει επιτήρηση μέσω της κάμερας που θα είναι ανοικτή 

ενώπιον του εξεταζομένου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν δύναται να εκτυπώσει τη 

σελίδα με τα εξεταζόμενα θέματα, μπορεί να τα παρακολουθεί ηλεκτρονικά στην οθόνη του 

ψηφιακού μέσου που θα χρησιμοποιήσει (ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ, τάμπλετ, 

κινητό τηλέφωνο κλπ) και να αποτυπώσει μόνο τις απαντήσεις του σε λευκή κόλλα χαρτιού 

ή πεντάγραμμο, το οποίο και θα αποστείλει με τη λήξη του χρόνου εξέτασης. 

γ3 Στις προφορικές εξετάσεις (πρακτική δοκιμασία σε μουσικό όργανο), ο υποψήφιος θα 

βιντεοσκοπήσει το παίξιμό του με τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται καθαρά το πρόσωπό του 

και τα χέρια του. Λόγω της εκτεταμένης χρονικής διάρκειας του εξεταζομένου 

προγράμματος στις προχωρημένες τάξεις, το ψηφιακό αρχείο (σε μορφή mp4 ή άλλη 

συμβατή) ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλης χωρητικότητας και πιθανόν να υπάρξει 

δυσκολία στην ηλεκτρονική αποστολή του. Στην περίπτωση αυτή, καλό θα ήταν ο 

υποψήφιος να αποστείλει αποσπασματικά τα έργα του εξεταζομένου προγράμματος, σε 

ξεχωριστά διαδοχικά ψηφιακά αρχεία. Η ονομασία των αρχείων βίντεο θα ακολουθούν την 

εξής σήμανση: όργανο_ονοματεπώνυμο_1_από_3, δηλαδή στο πεδίο: όργανο, θα 

αναγραφεί Πιάνο, Βιολί, Κιθάρα κλπ. στο επόμενο πεδίο: το ονοματεπώνυμο του 

υποψηφίου και τέλος, ο αριθμός του βίντεο σε σχέση με τα συνολικά βίντεο που θα 

αποστείλει. 

γ4 Η ψηφιακή πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για μία περίοδο 8 (οκτώ) ημερών και η 

αποστολή των βίντεο θα πραγματοποιηθεί από τις 18 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 00:00 έως 

και τις 25 Φεβρουαρίου 2021 ώρα 23:59, στο ασφαλές, κρυπτογραφημένο και ειδικά 

δημιουργημένο για τις εξετάσεις email: exetaseis2021@1485.syzefxis.gov.gr 

Η εκπρόθεσμη αποστολή των βίντεο αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στις 

εξετάσεις. 

γ5 Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος ή δυσκολίας στην αποστολή του ψηφιακού 

αρχείου, οι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του 

Δημοτικού Ωδείου για να λάβουν σχετικές οδηγίες. 
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γ6 Τα παραπάνω μέλη των εξεταστικών επιτροπών θα συνεδριάσουν στο χώρο του 

Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας», σε ξεχωριστές ημέρες και ώρες κατά την 

περίοδο από τις 26 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021, για την αξιολόγηση και τη 

βαθμολόγηση των υποψηφίων, παρακολουθώντας τα σχετικά βίντεο. Τα αποτελέσματα θα 

εκδοθούν την 28η Φεβρουαρίου 2021 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα 

πληροφορηθούν από τη Γραμματεία του Ωδείου από την 1η Μαρτίου 2021. 

γ7 Μετά την παρέλευση 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των 

αποτελεσμάτων και σε εφαρμογή του ν.4624/2019 περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όλο το ψηφιακό υλικό (βίντεο) που θα έχει αποσταλεί προς 

αξιολόγηση, θα καταστραφεί με ευθύνη του Διευθυντή του Ωδείου και ο σύνδεσμος 

exetaseis2021@1485.syzefxis.gov.gr, θα απενεργοποιηθεί μονίμως. 

 

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας 

 

 

Νικόλαος Γεωργάκος  
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