
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

 

                                                                                    Αριθ.Αποφ.583/2021 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 49/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 Θέμα : «Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής , διδάκτρων, εξέταστρων  και λοιπών   

δικαιωμάτων  για το σχολικό έτος 2021-2022 των σπουδαστών του  Δημοτικού Ωδείου 

Πρέβεζας  «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ. 19539/24-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

      1. Αργυρός Λεωνίδας    -    Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

      2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος      -     Τακτικό μέλος     

      3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Ροπόκης Ευάγγελος     -  Τακτικό μέλος  

      6. Κορωναίος Κοσμάς      -  Αναπλ. μέλος  

      7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος    

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

O  Αντιπρόεδρος   έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 578/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι  

είναι επείγον καθώς πρέπει να προχωρήσουν οι εγγραφές των μαθητών του Δημοτικού Ωδείου 

από Οκτώβριο  2021 καταθέτοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα, όπως θα εγκριθούν. 

 

   Ο Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 50 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την 

εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Δ.Κοψάρη), που έχει ως 

εξής:  

«... Το  Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας  « ΣΠΥΡΟΣ  ΔΗΜΑΣ »  στην αρχή  κάθε  Σχολικού  Έτους, 

ήτοι 1/9/2021 –30/6/2022,  καθορίζει το ύψος του ποσού της εγγραφής ,των μηνιαίων 

διδάκτρων και των εξέταστρων  των μαθητών του Ωδείου  κατά σχολές και τμήματα και πρέπει  

η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  να  λάβει Απόφαση σύμφωνα με το  Άρθρο 38 , τμήμα Ε΄- 

Δίδακτρα και Σχολικά Τέλη – στο από 11 Νοεμβρίου 1957  Β.Δ. , τεύχος Α΄ ΦΕΚ 229  περί 

κυρώσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης και Άρθρο 11 του Κανονισμού 

Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ », Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

96/2020, ΑΔΑ:ΩΜΙΠΩΞΧ-ΤΗ3 που έχει ως εξής : 
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Άρθρο 11 

Δίδακτρα, Εξέταστρα, Τέλη Κανονισμός  Λειτουργίας 

Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » 

 
1.Τα μηνιαία δίδακτρα, καθώς και τα τέλη εγγραφής και εξετάσεων και των λοιπών δικαιωμάτων 

των μαθητών του Δημοτικού Ωδείου καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 

σύμφωνα με το ΒΔ 11ης/ Νοεμβρίου 1957, (ΦΕΚ 229/1957) περί κυρώσεων του εσωτερικού 

κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης , το άρθρο 1 του νόμου 299/1976 και τους άλλους 

σχετικούς νόμους, διατάξεις και αποφάσεις του αρμόδιου υπουργείου τα οποία εφαρμόζονται σε 

όλα από τα αναγνωρισμένα από το κράτος Ωδεία. Μεταβολή τους κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού έτους δεν επιτρέπεται. 

 2.Τα δίδακτρα καταβάλλονται στο Δημοτικό Ταμείο, σε τρεις (3) δόσεις, κατά την έναρξη 

εκάστης τριμηνιαίας περιόδου του εκπαιδευτικού έτους. Αποδεκτή είναι επίσης και η κατά μήνα 

καταβολή των διδάκτρων. 

 3.Μαθητές, οι οποίοι καθυστερούν την καταβολή των διδάκτρων επί δεκαπέντε (15) ημέρες, 

ειδοποιούνται από τη Γραμματεία του Ωδείου για την ταμειακή τους τακτοποίηση. 

 4.Δίδακτρα και τέλη εγγραφής, τα οποία έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται μετά από 

αιτιολογημένη αίτηση και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. 

 5.Μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν γίνονται 

δεκτοί προς εγγραφή στο νέο εκπαιδευτικό έτος, δεν συμμετέχουν στις εξετάσεις και δεν τους 

χορηγούνται βεβαιώσεις και τίτλοι σπουδών. Του μέτρου εξαιρούνται μαθητές, οι οφειλές των 

οποίων τελούν υπό διακανονισμό με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.  

6.Της υποχρέωσης καταβολής διδάκτρων απαλλάσσονται οι μαθητές, οι κηδεμόνες των οποίων 

καταθέτουν στη Γραμματεία του Ωδείου εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος, στο 

οποίο εμφαίνεται ότι το συνολικό, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 

δώδεκα χιλιάδων (12.000) €, συνιστώμενο αποκλειστικώς από μισθωτή εργασία. Της απαλλαγής 

αυτής τυγχάνουν μαθητές, οι οποίοι είναι ανήλικες. Η απαλλαγή υπόκειται σε απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει για ένα (1) μόνο όργανο.  

7.Άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα από οικογένειες με τουλάχιστον ένα ΑΜΕΑ απαλλάσσονται 

των διδάκτρων, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για δημότες ή κατοίκους  

Πρέβεζας. Η απαλλαγή υπόκειται σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από αίτησή 

τους, συνοδευόμενη από σχετικές βεβαιώσεις των υγειονομικών αρχών.  

8.Μαθητές, ανήλικα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών απαλλάσσονται του ημίσεως 

των διδάκτρων και των λοιπών τελών, εφ’ όσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν 

υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) €. Η απαλλαγή υπόκειται σε απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. Η 

απαλλαγή αυτή ισχύει για ένα (1) μόνο όργανο.  

9.Μαθητές–ανήλικα τέκνα του προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «Σπύρος Δήμας»–

διδακτικού και διοικητικού–καθώς και του συνταξιοδοτημένου προσωπικού, με προϋπηρεσία 

άνω των τριάντα (30) ετών στο Δημοτικό Ωδείο, απαλλάσσονται των διδάκτρων.  

10.Εφ’ όσον μαθητές του Δημοτικού Ωδείου είναι δύο (2) ή περισσότερα ανήλικα μέλη της ιδίας 

οικογενείας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγείται έκπτωση επί των διδάκτρων, 

ίση προς το 50% στον δεύτερο μαθητή. Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν για ένα (1) μόνο όργανο. 

11.Μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, οι οποίοι είναι φοιτητές Α.Ε.Ι. ή σπουδαστές Τ.Ε.Ι. 

απαλλάσσονται του ημίσεως των διδάκτρων, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

συνοδευόμενη από αντίγραφο ισχύουσας φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας.  

12.Μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, οι οποίοι είναι άνεργοι, καθώς και ανήλικες μαθητές, των 

οποίων ένας τουλάχιστον γονέας είναι άνεργος, απαλλάσσονται των διδάκτρων, ύστερα από 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από αντίγραφο κάρτας ανεργίας. 13.Των 

προαναφερομένων απαλλαγών και εκπτώσεων τυγχάνουν μαθητές, δημότες ή κάτοικοι του 

Δήμου Πρέβεζας. 

14.Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με εκπτώσεις ή απαλλαγές, οι οποίες είναι 

δυνατόν να χορηγηθούν για τη διδασκαλία ολιγότερο δημοφιλών οργάνων, π.χ. άρπας, βιόλας, 

βιολοντσέλου, βαθυχόρδου (κοντραμπάσου), χαλκίνων και ξύλινων πνευστών, επιπλέον του 

οργάνου της κύριας επιλογής του μαθητή. Οι σχετικές εκπτώσεις ή απαλλαγές χορηγούνται σε 

όλους τους μαθητές των εν λόγω οργάνων, ανεξαρτήτως εάν αυτοί είναι δημότες ή κάτοικοι 

Πρέβεζας.  
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15.Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Γραμματείας του Ωδείου, 

σχετικά με αιτήσεις προς οικονομικές διευκολύνσεις κοινωνικά ευαίσθητων κατηγοριών 

μαθητών.  

16.Η απαλλαγή ή οι εκπτώσεις επί των οικονομικών υποχρεώσεων των μαθητών στο Δημοτικό 

Ωδείο, καθώς και υποτροφίες δεν απαλλάσσονται από την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής. 

17.Οι αιτήσεις για απαλλαγή ή μειώσεις επί των διδάκτρων πραγματοποιούνται, με αιτήσεις των 

γονέων οι οποίες υποβάλλονται στη γραμματεία του Ωδείου έως και τέλος Νοεμβρίου έκαστου 

έτους. Αιτήσεις πέραν της αναφερόμενης ημερομηνίας δεν γίνονται δεκτές . 

   Έχοντας υπόψη  το κοινωνικό έργο   που  προσφέρει  το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ 

ΔΗΜΑΣ»   για  33η  σχολική χρονιά , στην πόλη μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή (Πάργα –

Ωρωπός –Λούρος  κ.λ.π. ), πρέπει τα δίδακτρα να καθορίζονται  με γνώμονα το συμφέρον  των 

μαθητών και γενικότερα των δημοτών μας. 

   Το  γεγονός ότι  το ποσό των διδάκτρων και λοιπών δικαιωμάτων  των μαθητών πρέπει να 

καλύπτει  το 70% της αμοιβής του έκτακτου προσωπικού   που προσλαμβάνεται για τη νέα 

σχολική χρονιά 

                                                      Εισηγούμεθα  

 

    ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

 

 Προκαταρκτική , 55,00 € μηνιαίως .  

 Κατωτέρα, 70,00 € μηνιαίως . 

 Μέση 90,00 € μηνιαίως . 

 Ανωτέρα 115,00 € μηνιαίως . 

 Δίπλωμα 130,00 € μηνιαίως . 

 Υποχρεωτικό Πιάνο   50,00 € μηνιαίως . 

 Ερασιτεχνικό τμήμα όλων των σχολών , 45,00 € , μηνιαίως .    

 Συνοδεία πιάνου  στο Ερασιτεχνικό τμήμα  ,10,00 € , μηνιαίως . 

 Παραδοσιακά όργανα (λαούτο, κανονάκι, κλαρίνο) , 40,00 € μηνιαίως . 

 Μέλη της Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής  , 20,00 € ετησίως  με την εγγραφή τους 

στην αρχή του έτους , χωρίς εγγραφή . 

 Ντράμς- κρουστά- ηλεκτρική & ακουστική  κιθάρα , 45,00 € μηνιαίως . 

 Τρομπόνι , 20,00 € μηνιαίως . 

 Προπαρασκευαστικά τμήματα  θεωρίας για μικρούς μαθητές  μέχρι 6 ετών , 10,00 €  

μηνιαίως . χωρίς  εγγραφή. 

• Ειδικό Αρμονίας 100,00 € μηνιαίως . 

• Αντίστιξης 125,00 € μηνιαίως . 

• Φούγκας, 150,00 € μηνιαίως . 

• Σύνθεσης 190,00 € μηνιαίως . 

• Ενοργάνωση Πνευστών οργάνων 120,00 € μηνιαίως . 

• Ιδιαίτερο θεωρίας 80,00 € μηνιαίως . 

• Ιδιαίτερο αρμονίας 90,00 € μηνιαίως . 

• Προετοιμασία για μουσικολογία 100,00 € μηνιαίως . 

• PRIMA VISTA  10,00 €  μηνιαίως . 

• Μορφολογία 20,00 € μηνιαίως . 

• Οργανολογία 20,00 € μηνιαίως . 

• Ιστορία της Μουσικής 20,00 €  μηνιαίως . 

• Μελοδραματική 10,00 €  μηνιαίως . 

• Μουσική  Δωματίου 10,00 €  μηνιαίως . 

• Χορωδία και Ορχήστρα ΔΩΡΕΑΝ 

• ΕΓΓΡΑΦΗ 10,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ 20,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 420,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 440,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 250,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  200,00 €  
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➢ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ   

ΠΡΕΒΕΖΑΣ   «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » Α.Δ.Σ. 96/2020 άρθρο 11 ) 

 

Α/ 
Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1α ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ - 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

 100% σε 1 παιδί 

& 

 50% σε 
κάθε επόμενο 

παιδί 

Σε 1 όργανο 

 

1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα <40.000€    

(1) 

 

Σε 1 όργανο 
2.  Δημότης ή Κάτοικος    

(2) 

1β ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

(1 γονέας ΑΝΕΡΓΟΣ) 

 100% στα 2 
πρώτα 
παιδιά 

50% σε 
κάθε 

επόμενο 

παιδί 

Σε 1 όργανο 1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα <40.000€   

(1) 

Βεβαίωση 
Τρέχουσας 
Κατάστασης 
Ανεργίας (3) 

Σε 1 όργανο 2.  Δημότης ή Κάτοικος   

(2) 

 
1γ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
(2 γονείς ΑΝΕΡΓΟΙ) 

  100% σε όλα 
τα παιδιά ή στους 

ίδιους 

Σε 1 όργανο 
1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα <40.000€   (1) 

 

2.  Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

2 ΑΝΕΡΓΙΑ Ι. 
Ανήλικος μαθητής με 

έναν γονέα Άνεργο 

  100% σε 1 
παιδί 

Σε 1 όργανο 1.  Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα 
< 12.000€   (1) 

Βεβαίωση 
Τρέχουσας 
Κατάστασης 
Ανεργίας (3) 2. Άνεργος 1 Γονέας 

3.  Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

50% σε κάθε 

επόμενο παιδί 
Σε 1 όργανο 1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα > 12.000€   

(1) 
2. Άνεργος 1 Γονέα 

3.  Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

3 ΑΝΕΡΓΙΑ ΙΙ. 
Ενήλικας μαθητής 

Άνεργος ή 
Ανήλικος μαθητής και 

με τους 2 γονείς 
Άνεργους 

  100% σε όλα 
τα παιδιά ή στους 

ίδιους 

Σε 1 όργανο 1. Άνεργος ο Μαθητής ή και 

οι 2 Γονείς 
Βεβαίωση ή 
Βεβαιώσεις 
Τρέχουσας 
Κατάστασης 

Ανεργίας (3) 

2. Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

4 ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 100% σε 1 παιδί 

& 

   50% σε κάθε 

επόμενο παιδί 

Σε 1 όργανο 

1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα 
<12.000€   (1) 

 

2. Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

5α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 100% σε όλα τα 

παιδιά 
Σε 1 όργανο 1. Δικαιούχος Επιδόματος 

ΚΕΑ 
Τρέχουσα 
Κατάσταση 

Πληρωμής ΚΕΑ 
(4) 
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(ΚΕΑ) ή 2. Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

5β ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ <8000 

 100% σε όλα τα 

παιδιά 
Σε 1 όργανο 1. Δημότης ή Κάτοικος   (2)  

6 ΦΟΙΤΗΤΕΣ- 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 

 50% Σε 1 όργανο 1. Φοιτητικό Δελτίο 
Μετακίνησης σε ισχύ. Φωτοτυπία 

Φοιτητικού Δελτίου 
Μετακίνησης 

(Πάσο) 

     2.  Δημότης ή Κάτοικος   (2)  

7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ 2 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

 50% στο 2ο 

παιδί 
Σε 1 όργανο 1.  Φοίτηση 2 παιδιών   (2)  

2.  Δημότης ή Κάτοικος   (2)  

8 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 

ΑΜΕΑ ΜΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ > 67% 

 100%
 σε 

μαθητή 
ΑΜΕΑ 

Σε 1 όργανο 

1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα <20.000€   (1) 

Πιστοποιητικό 
ΚΕΠΑ ή 

Α/βαθμιας 
υγειονομικής 
επιτροπής ή 

Β/βαθμιας 
υγειονομικής 

επιτροπής σε ισχύ 

100%σε μαθητή 
που δεν είναι 

ΑΜΕΑ 

Σε 1 όργανο 2. Πιστοποιημένη 
κατάσταση ΑΜΕΑ 

από ΚΕΠΑ ή Α/βάθμια 
υγειονομικής 

επιτροπής ή Β/βάθμια 

υγειονομική επιτροπή 
9 

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ή 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 100% σε όλα τα 

παιδιά 
Σε όλα τα 

όργανα 

1. Ιδιότητα εργαζόμενου 
στον Δημοτικό 

Ωδείο Πρέβεζας 
       «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » 

Απόκομμα 

Μισθοδοσίας 

προηγούμενου 

μήνα 

10 
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ή 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

50% σε κάθε 

παιδί ή μαθητή 
εργαζόμενο στο 
Δήμο Πρέβεζας 

Σε 1 όργανο 

1. Ιδιότητα εργαζόμενου 

στον Δήμο Πρέβεζας Απόκομμα 

Μισθοδοσίας 

προηγούμενου 

μήνα 
11 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 

ΣΕ ΔΥΟ (2) ΟΡΓΑΝΑ -

ΣΧΟΛΕΣ 

   50% στο 2ο  

όργανο-σχολή 
   

ΑΔΑ: ΨΘΔ3ΩΞΧ-ΠΝΑ



12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ 
ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕ-ΣΕΙΣ 

    Κατόπιν αίτησης 
του 
ενδιαφερομένου ή 
μετά από  εισήγηση 
του 

Διευθυντή και της 
Γραμματείας του 

Ωδείου. Η απόφαση 
για την έγκριση ή 

την απόρριψη και το 
ποσοστό της 
απαλλαγής, 

λαμβάνεται από 
τριμελή επιτροπή 

που ορίζεται με 

απόφαση 

Δημάρχου 

    

 

    Το ποσό που θα προκύψει από τις εκπτώσεις θα στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ευρώ  

όταν θα είναι από 1 λεπτό έως και 50 λεπτά και στο επόμενο ευρώ  όταν θα είναι από 51 λεπτά 

έως και 99 λεπτά.   

      Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για τις εγγραφές των μαθητών στη Σχολή   Ανώτερων και 

Ιδιαίτερων Θεωρητικών Μαθημάτων ,την Β΄ και Γ΄ Ανωτέρα  και το  Ερασιτεχνικό τμήμα όλων 

των σχολών και τμημάτων .     

      Η εγγραφή στο Ερασιτεχνικό τμήμα  θα γίνεται με αίτηση προς τη Γραμματεία του Ωδείου  

και θα αποφασίζεται από τον  Διευθυντή και τον Ειδικό  Καθηγητή.  

   Το αντίτιμο κάθε άλλης υπηρεσίας που θα παρέχεται από το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας 

«ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » για το σχολικό έτος 2021-2022 , θα καθορισθεί με νέα Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας  . 

     Οι εγγραφές στο Ωδείο θα πραγματοποιηθούν μετά τη σχετική  ανακοίνωση του Δήμου  και 

σύμφωνα με τα δικαιολογητικά του  Β.Δ. της 11/11/1957, τ. Α΄, αριθμ. Φύλλου 229, άρθρα 

9,10,11και 12  και προβλέπονται από το εποπτεύον  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Άρθρο 10 &11 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ », 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  96/2020, ΑΔΑ:ΩΜΙΠΩΞΧ-ΤΗ3 .…». 

 

    Ο  Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Αντιπρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• της επιτροπής διαγωνισμού την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
 Εγκρίνει το ποσό, για δίδακτρα, εγγραφή και εξέταστρα  των σπουδαστών  του Δημοτικού 

Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » για το σχολικό έτος 2021-2022 ως εξής: 

 

 Προκαταρκτική , 55,00 € μηνιαίως .  

 Κατωτέρα, 70,00 € μηνιαίως . 

 Μέση 90,00 € μηνιαίως . 

 Ανωτέρα 115,00 € μηνιαίως . 

 Δίπλωμα 130,00 € μηνιαίως . 

 Υποχρεωτικό Πιάνο   50,00 € μηνιαίως . 

 Ερασιτεχνικό τμήμα όλων των σχολών , 45,00 € , μηνιαίως .    

 Συνοδεία πιάνου  στο Ερασιτεχνικό τμήμα  ,10,00 € , μηνιαίως . 

 Παραδοσιακά όργανα (λαούτο, κανονάκι, κλαρίνο) , 40,00 € μηνιαίως . 

 Μέλη της Χορωδίας Παραδοσιακής Μουσικής  , 20,00 € ετησίως  με την εγγραφή τους 

στην αρχή του έτους , χωρίς εγγραφή . 

 Ντράμς- κρουστά- ηλεκτρική & ακουστική  κιθάρα , 45,00 € μηνιαίως . 

 Τρομπόνι , 20,00 € μηνιαίως . 
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 Προπαρασκευαστικά τμήματα  θεωρίας για μικρούς μαθητές  μέχρι 6 ετών , 10,00 €  

μηνιαίως . χωρίς  εγγραφή. 

• Ειδικό Αρμονίας 100,00 € μηνιαίως . 

• Αντίστιξης 125,00 € μηνιαίως . 

• Φούγκας, 150,00 € μηνιαίως . 

• Σύνθεσης 190,00 € μηνιαίως . 

• Ενοργάνωση Πνευστών οργάνων 120,00 € μηνιαίως . 

• Ιδιαίτερο θεωρίας 80,00 € μηνιαίως . 

• Ιδιαίτερο αρμονίας 90,00 € μηνιαίως . 

• Προετοιμασία για μουσικολογία 100,00 € μηνιαίως . 

• PRIMA VISTA  10,00 €  μηνιαίως . 

• Μορφολογία 20,00 € μηνιαίως . 

• Οργανολογία 20,00 € μηνιαίως . 

• Ιστορία της Μουσικής 20,00 €  μηνιαίως . 

• Μελοδραματική 10,00 €  μηνιαίως . 

• Μουσική  Δωματίου 10,00 €  μηνιαίως . 

• Χορωδία και Ορχήστρα ΔΩΡΕΑΝ 

• ΕΓΓΡΑΦΗ 10,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ 20,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 420,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 440,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 250,00 €  

• ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  200,00 €  

 

 

 

 

 

 

➢ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ   

ΠΡΕΒΕΖΑΣ   «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » Α.Δ.Σ. 96/2020 άρθρο 11 ) 

 

Α/ 
Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1α ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ - 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

 100% σε 1 παιδί 

& 

 50% σε 
κάθε επόμενο 

παιδί 

Σε 1 όργανο 

 

1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα <40.000€    

(1) 

 

Σε 1 όργανο 
2.  Δημότης ή Κάτοικος    

(2) 

1β ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

(1 γονέας ΑΝΕΡΓΟΣ) 

 100% στα 2 
πρώτα 
παιδιά 

50% σε 
κάθε 

επόμενο 

παιδί 

Σε 1 όργανο 1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα <40.000€   

(1) 

Βεβαίωση 
Τρέχουσας 
Κατάστασης 
Ανεργίας (3) 

Σε 1 όργανο 2.  Δημότης ή Κάτοικος   

(2) 

 
1γ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
(2 γονείς ΑΝΕΡΓΟΙ) 

  100% σε όλα 
τα παιδιά ή στους 

ίδιους 

Σε 1 όργανο 
1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα <40.000€   (1) 

 

2.  Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

2 ΑΝΕΡΓΙΑ Ι. 
Ανήλικος μαθητής με 

έναν γονέα Άνεργο 

  100% σε 1 
παιδί 

Σε 1 όργανο 1.  Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα 
< 12.000€   (1) 

Βεβαίωση 
Τρέχουσας 
Κατάστασης 
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2. Άνεργος 1 Γονέας Ανεργίας (3) 

3.  Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

50% σε κάθε 

επόμενο παιδί 
Σε 1 όργανο 1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα > 12.000€   

(1) 
2. Άνεργος 1 Γονέα 

3.  Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

3 ΑΝΕΡΓΙΑ ΙΙ. 
Ενήλικας μαθητής 

Άνεργος ή 
Ανήλικος μαθητής και 

με τους 2 γονείς 
Άνεργους 

  100% σε όλα 
τα παιδιά ή στους 

ίδιους 

Σε 1 όργανο 1. Άνεργος ο Μαθητής ή και 

οι 2 Γονείς 
Βεβαίωση ή 
Βεβαιώσεις 
Τρέχουσας 
Κατάστασης 

Ανεργίας (3) 

2. Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

4 ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
 100% σε 1 παιδί 

& 

   50% σε κάθε 

επόμενο παιδί 

Σε 1 όργανο 

1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα 
<12.000€   (1) 

 

2. Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

5α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

(ΚΕΑ) ή 

 100% σε όλα τα 

παιδιά 
Σε 1 όργανο 1. Δικαιούχος Επιδόματος 

ΚΕΑ 
Τρέχουσα 
Κατάσταση 

Πληρωμής ΚΕΑ 
(4) 

2. Δημότης ή Κάτοικος   (2) 

5β ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ <8000 

 100% σε όλα τα 

παιδιά 
Σε 1 όργανο 1. Δημότης ή Κάτοικος   (2)  

6 ΦΟΙΤΗΤΕΣ- 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 

 50% Σε 1 όργανο 1. Φοιτητικό Δελτίο 
Μετακίνησης σε ισχύ. Φωτοτυπία 

Φοιτητικού Δελτίου 
Μετακίνησης 

(Πάσο) 

     2.  Δημότης ή Κάτοικος   (2)  

7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ 2 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

 50% στο 2ο 

παιδί 
Σε 1 όργανο 1.  Φοίτηση 2 παιδιών   (2)  

2.  Δημότης ή Κάτοικος   (2)  

8 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 

ΑΜΕΑ ΜΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ > 67% 

 100%

 σε 

μαθητή 
ΑΜΕΑ 

Σε 1 όργανο 

1. Συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα <20.000€   (1) 

Πιστοποιητικό 
ΚΕΠΑ ή 

Α/βαθμιας 
υγειονομικής 
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100%σε μαθητή 
που δεν είναι 

ΑΜΕΑ 

Σε 1 όργανο 2. Πιστοποιημένη 
κατάσταση ΑΜΕΑ 

από ΚΕΠΑ ή Α/βάθμια 
υγειονομικής 

επιτροπής ή Β/βάθμια 

υγειονομική επιτροπή 

επιτροπής ή 
Β/βαθμιας 

υγειονομικής 
επιτροπής σε ισχύ 

9 
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ή 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΩΔΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 100% σε όλα τα 

παιδιά 
Σε όλα τα 

όργανα 

1. Ιδιότητα εργαζόμενου 
στον Δημοτικό 

Ωδείο Πρέβεζας 
       «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » 

Απόκομμα 

Μισθοδοσίας 

προηγούμενου 

μήνα 

10 
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ή 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

50% σε κάθε 

παιδί ή μαθητή 
εργαζόμενο στο 
Δήμο Πρέβεζας 

 

 

 

Σε 1 όργανο 1. Ιδιότητα εργαζόμενου 

στον Δήμο Πρέβεζας Απόκομμα 

Μισθοδοσίας 

προηγούμενου 

μήνα 
11 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 

ΣΕ ΔΥΟ (2) ΟΡΓΑΝΑ -

ΣΧΟΛΕΣ 

   50% στο 2ο  

όργανο-σχολή 
   

12 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 
ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ 
ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕ-ΣΕΙΣ 

    Κατόπιν αίτησης 
του 
ενδιαφερομένου ή 
μετά από  εισήγηση 
του 

Διευθυντή και της 
Γραμματείας του 

Ωδείου. Η απόφαση 
για την έγκριση ή 

την απόρριψη και το 
ποσοστό της 
απαλλαγής, 

λαμβάνεται από 
τριμελή επιτροπή 

που ορίζεται με 

απόφαση 

Δημάρχου 

    

 

    Το ποσό που θα προκύψει από τις εκπτώσεις θα στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ευρώ  

όταν θα είναι από 1 λεπτό έως και 50 λεπτά και στο επόμενο ευρώ  όταν θα είναι από 51 λεπτά 

έως και 99 λεπτά.   

    Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για τις εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Ανώτερων και 

Ιδιαίτερων Θεωρητικών Μαθημάτων, την Β΄ και Γ΄ Ανωτέρα  και το  Ερασιτεχνικό τμήμα όλων 

των σχολών και τμημάτων .     

      Η εγγραφή στο Ερασιτεχνικό τμήμα  θα γίνεται με αίτηση προς τη Γραμματεία του Ωδείου  

και θα αποφασίζεται από τον  Διευθυντή και τον Ειδικό  Καθηγητή.  

     Το αντίτιμο κάθε άλλης υπηρεσίας που θα παρέχεται από το Δημοτικό Ωδείο Πρέβεζας 

«ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » για το σχολικό έτος 2021-2022, θα καθορισθεί με νέα Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας  . 

     Οι εγγραφές στο Ωδείο θα πραγματοποιηθούν μετά τη σχετική  ανακοίνωση του Δήμου  και 

σύμφωνα με τα δικαιολογητικά του  Β.Δ. της 11/11/1957, τ. Α΄, αριθμ. Φύλλου 229, άρθρα 

9,10,11και 12  και προβλέπονται από το εποπτεύον  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

Άρθρο 10 &11 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ », 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  96/2020, (ΑΔΑ:ΩΜΙΠΩΞΧ-ΤΗ3). 
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      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  583/2021. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΘΔ3ΩΞΧ-ΠΝΑ
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