
 

Καλώς ορίσατε! 

 

Σας καλοσωρίζουµε στο µεγαλύτερο Μουσικό Εκπαιδευτικό Οργανισµό της 
Μακεδονίας, µε ιστορία 68 χρόνων και 4 εκπαιδευτήρια στη πόλη της 
Θεσσαλονίκης. 

Η γραµµατεία του Ωδείου, θα σας δώσει το ενηµερωτικό έντυπο και θα σας 
δώσει κάθε πληροφορία για τα προγράµµατα σπουδών. 

Ωστόσο, θέλουµε να σας δώσουµε µια σειρά πληροφοριών που θα σας 
βοηθήσει στη τελική σας επιλογή.  

• Νέος Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής, είναι  ο καταξιωµένος σολίστ Παύλος 
∆ηµητριάδης, ο οποίος και επιµελείται το συνολικό πρόγραµµα 
σπουδών του Ωδείου Βορείου Ελλάδος. 

• Τα δίδακτρα παραµένουν σταθερά και την φετινή χρονιά.  
• Καθιερώνεται η «ΚΑΡΤΑ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΟΥ» που παρέχει σειρά 

προνοµίων, παροχών και συνεργασιών στους σπουδαστές µας. 
• Ξεκίνησε η συνεργασία µε την διακεκριµένη χορωδία «ΚΟΡΑΗΣ», στην 

οποία µπορούν να συµµετέχουν όλοι οι ενήλικες σπουδαστές µας, 
αλλά και όσοι από τους γονείς επιθυµούν! 

• ∆ηµιουργείται η «ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ», για όσους από τους γονείς 
επιθυµούν να γνωρίσουν τα βασικά της µουσικής αλλά και της 
παιδαγωγικής  για να µπορούν να βοηθούν τα παιδιά τους στη µελέτη. 

• Ανακοινώνεται επισήµως η χορηγία υποτροφιών του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε σπουδαστές του Ωδείου που 
θέλουν να συµµετέχουν στις ορχήστρες και στις χορωδίες του 
Κολλεγίου.  

      Θα γίνονται δεκτοί µαθητές και µαθήτριες µέχρι και Α΄ Λυκείου. 
• To Ωδείο παρέχει την αιγίδα και την υποστήριξή του στην παιδική 

χορωδία της ΧΑΝΘ. Σπουδαστές και των 4 εκπαιδευτηρίων του 
Ωδείου, θα συγκεντρώνονται την ίδια µέρα και ώρα σε χώρο της 
ΧΑΝΘ, στο κέντρο της πόλης µε σκοπό την δηµιουργία µιας 
διευρυµένης και πολυδύναµης παιδικής χορωδίας. 



• Θα διανέµονται σε όλη τη διάρκεια του έτους δωρεάν εισιτήρια για 
συναυλίες της Κ.Ο.Θ (Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) και της ∆.Ο.Θ 
(∆ηµοτική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης), καθώς και για άλλες συναυλίες.  

• Υπάρχουν ειδικές µειωµένες τιµές για πολύτεκνους και άνεργους.  
• Υπάρχει έκπτωση 20% από τον εκπαιδευτικό οργανισµό «ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ», για όλα τα τµήµατα και για όλη την οικογένεια του 
σπουδαστή (Τµήµα ενηλίκων, παιδικό, εφηβικό, Ανώτερη ∆ραµατική 
Σχολή κ.α.). 

• Κυκλοφορεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα NEWS LETTER του Ωδείου, 
για να µαθαίνουν όλοι τα νέα µας.  

• Υπάρχουν  ειδικές µειωµένες  τιµές για φοιτητές.  
• Θα λειτουργήσει -για πρώτη φορά- γραφείο επαγγελµατικής  

υποστήριξης και αποκατάστασης για σπουδαστές και αποφοίτους του 
Ωδείου. 

• ∆ίδονται υποτροφίες σε αριστούχους και εξελίξιµους σπουδαστές.  
• Θα υπάρξουν εκπαιδευτικά ταξίδια -Πολιτιστικός Τουρισµός- τόσο για 

τους σπουδαστές όσο και για όλη την οικογένεια. 
• Καθιερώνονται  επιδείξεις,  συναυλίες  ρεσιτάλ  για όλα τα επίπεδα 

σπουδών. 
• Καθιερώνεται «ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ», προς τιµή των Πτυχιούχων, 

των ∆ιπλωµατούχων και των καθηγητών τους. 
• Υπάρχει ασφάλιση αστικής ευθύνης για όλους τους σπουδαστές.  
• Θα επαναλειτουργήσουν οι Θερινές ∆ράσεις (Μουσικός Μήνας, 

Μουσική κατασκήνωση). 
• Χορηγός επικοινωνίας µας, είναι η αλυσίδα Πολιτισµού «ΙΑΝΟΣ» και 

χορηγός των Συναυλιών Αγάπης η «ΜARFIN EGNATIA BANK». 
• Υπάρχει έκπτωση 10% στον εκπαιδευτικό όµιλο ξένων γλωσσών 

«ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ», στα παραρτήµατα Ευόσµου, Πανοράµατος, 
Καλαµαριάς, Μαρτίου, Τούµπας, Βυζαντίου και κέντρου. Περισσότερες 
πληροφορίες στην γραµµατεία του Ωδείου. 

 

 

Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί σπουδαστές, ο κάθε ένας από εσάς,  

είναι για όλους εµάς στο Ωδείο Βορείου Ελλάδος ξεχωριστός και µοναδικός. 

Στον ιστορικό, µε 4 γενεές παράδοση οργανισµό µας, πνέει νέος άνεµος. 

Νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, νέα οράµατα, νέα εποχή. 

 
Καλή και ευλογηµένη Σχολική Χρονιά! 


