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Όροι Εγγραφής 

       1) Τα μαθήματα ξεκινούν 2 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν 30 Ιουνίου. Για τους μήνες Ιούλιο  μπορούν να γίνουν 

μαθήματα κατόπιν συννενόησης με τον Καθηγητή. Απο 31 Αυγούστου έως και 1 Σεπτεμβρίου θα σας επιβεβαιώσουμε τις 

ώρες σας για τη νέα χρονιά.  

       2) Τα μαθήματα θα γίνονται στην ώρα που έχει δοθεί στον μαθητή και δεν θα γίνονται μετακινήσεις στην ώρα. Απουσίες 

για λόγους όπως ταξίδια, πάρτυ ,γενέθλια, διαγωνίσματα του σχολείου είναι αδικαιολόγητες. 

       3) Όλοι οι μήνες πληρώνονται κανονικά ανεξαρτήτως αργίων και απουσιών (Σεπτέμβριος μέχρι Ιούνιος) 

       4) Οι μαθητές πρέπει να δίνουν ένα μήνα προειδοποίηση σε περίπτωση που πρόκειται να διακόψουν νωρίτερα τη 

συμφωνία με τη σχολή και οι μήνες θα πληρώνονται κανονικά και ποτέ μέρος τους. Εάν δεν δωθεί προειδοποίηση 

τότε θα πρέπει να πληρωθεί ο μήνας για τον οποίον δεν θα κάνει ο μαθητής μαθήματα. 

       5) Σε περίπτωση που ο καθηγητής ακυρώσει ένα μάθημα αυτό θα αναπληρώνεται σε ώρα που βολέυει και τον καθηγητή 

και τον μαθητή. 

       6) Οι αργίες μας είναι αναρτημένες στο www.kth-music.com/what-we-offer/#rules 

       7) Οι εξετάσεις που θα παρακάθονται οι μαθητές είναι: 

             (α) Royal School Of Music (Theory) 

             (β) Trinity (Classical Guitar & Violin) 

             (γ) Rock School Exams (Elec. Guitar – Bass – Vocals – Drums) 

              ΔΕΝ γίνονται ελληνικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις είναι προαιρετικές. 

       8) Τα μαθήματα προπληρώνονται στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα ανεξαρτήτως αργιών και απουσιών απο 

μέρους του μαθητή. 

       9) Οι Μαθητές / γονείς  πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας (www.kth-music.com) 

 και να γίνουν subscribers ούτως ώστε να ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση για τα νέα της σχολή μας.  

      10) To κάθε μάθημα διαρκεί 45 λεπτά 

      11) Μαθητές που δίνουν εξετάσεις πάνω απο Grade 3 (συμπεριλαμβανομένου) πρέπει να κάνουν  και δεύτερη 

περίοδο μαθήματος για Ακουστικά/Sight Reading/Musicianship and General music knowledge ,ύλη η οποία 

συμπεριλαμβάνεται υπό μορφή ερωτήσεων σε όλες τις  εξετάσεις. Εάν αυτό δεν είναι εφικτο τότε ο μαθητής δεν θα 

παρακάθεται σε εξετάσεις. 

      12) Για άτομα που θα σπουδάσουν Μουσική τα μαθήματα  θα είναι τουλάχιστον  4 με 6 περιόδους την εβδομάδα  για 

να μπορέσουν έτσι να εισαχθούν σε τριτοβάθμιες σχολές του εξωτερικού αλλά και της Κύπρου. Δεν μπορούμε σε καμιά 

περίπτωση να αναλάβουμε την ευθύνη για είσοδο σε πανεπιστήμιο με λιγότερες ώρες διδασκαλίας διότι αυτό θα ήταν 

ανέφικτο λόγω φόρτου ύλης. 

      13) Για κανούριους μαθητές γίνεται τουλάχιστον 1 ακρόαση για να δουν οι καθηγητές της σχολής εάν ο μαθητής έχει 

τα κριτήρια για να εισέλθει στην σχολή. . 

 

Συμφωνία για το χρόνο διάρκειας των μαθημάτων. Παρακαλώ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι : 

         Οι τιμές που θα σας δοθούν ισχύουν για τους μαθητές οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα μαθήματα μέχρι τέλους 

Ιουνίου. Ομως, όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέχρι το μήνα Μάιο και όχι Ιούνιο θα έχουν 

επιπλέον χρέωση  €… το μήνα στις υφιστάμενες τιμές. 

       

Παρακαλώ επιλέξτε : 

1) Φοίτηση εννέα μηνών μέχρι τέλος Μαίου        ................. 

2) Φοίτηση δέκα μήνων μέχρι τέλους Ιουνίου      ................. 

 

Εγγραφή είναι  € ...: 

Η εγγραφή είναι € … για όσους έχουν αδέλφια στη σχολή. Η εγγραφή σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται. 

Εάν επιλέξετε τον κύκλο μαθημάτων ο οποίος τελειώνει τέλος Ιουνίου και αποφασίσετε να σταματήσετε  τα Μαθήματα 

το Μήνα Μαίο,τότε θα πρέπει να καταβάλετε € … για κάθε ένα απο τους προηγούμενους μήνες φοίτησης σας. 

www.kth-music.com/what-we-offer/%23rules
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ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2019-2020 
 

1. Τα μαθήματα τελειώνουν 30 Ιουνίου. Τα χαμένα μαθήματα λόγω εξετάσεων μπορούν να 
αναπληρωθούν πριν ή μετά τις εξετάσεις (μέχρι 30/6 μόνο).  

2. Οι Εγγραφές για τη νέα σχολική περίοδο 2019-2020 θα γίνουν από τις 01/5 μέχρι και τις 23/6. Τα 
μαθήματα αρχίζουν στις 2/9. Η εγγραφή θα έχει κόστος 25 ευρώ για κάθε μαθητή. Όσοι μαθητές έχουν 
αδέλφια στη σχολή το κόστος έγγραφης θα είναι 20 ευρώ για το κάθε μαθητή. (Ο τρίτος από κάθε οικογένεια 
δεν πληρώνει εγγραφή).  

3. Η εγγραφή είναι έγκυρη μόνο εάν γίνει προσωπικά και εάν ο μαθητής συμπληρώσει και το δέκατο 
μήνα φοίτησης (Ιουνίου) εγγραφές μέσω ΦΑΞ, ταχυδρομείου και τηλεφώνου δεν θα γίνονται αποδεκτές.  
 
Παρακαλώ επιλέξτε μέρες από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.Οι ώρες λειτουργίας της σχολής είναι από τις 13:15 μέχρι 
τις 21:30. (Δευτέρα – Παρασκευή) και 9:15 μέχρι 16:45 το Σάββατο.  
 
 
Παρακαλώ συμπληρώστε τα πιο κάτω.  
Όνομα μαθητή /ριας…………………………………………………………….  
Παρακαλώ επιλέξτε  
Κλασσική κιθάρα …... Ηλεκτρική κιθάρα …... Ακουστική Κιθάρα …... Μπάσο …... Θεωρία …... Αρμονία …... 
Πιάνο …... Φωνητικά …... Βιολί …... Ντραμς …... Μουσική Τεχνολογία….. 
 

**Για τη νέα σχολική χρονιά οι ώρες των μαθημάτων θα παραμείνουν οι ίδιες, εκτός εάν δεν σας 

βολεύουν. Στην περίπτωση αυτή παρακαλώ σημειώστε 3 επιλογές μέρας – ώρας παρακάτω. Οι ώρες των 
γκρουπ θεωρίας θα παραμείνουν οι ίδιες.  
 
Τα μαθήματα από τις 13.15 – 13.45(μεσημέρι) συνιστώνται για μαθητές δημοτικού σχολείου-μαθητές του 
English School που σχολάνε η ώρα 13:00, που θα μπορούν να έρχονται απευθείας. Όλοι οι μαθητές θα 
χρησιμοποιούν τις κιθάρες της σχολής (δεν θα φέρνουν τις δικές τους).  
 
Επιλογή ωρών σε περίπτωση που η παλιά ώρα δεν βολεύει-και για νέους μαθητές:  
 
1) Μέρα………………….Ώρα-από……….μέχρι…………..  
2) Μέρα………………….Ώρα-από……….μέχρι…………..  
3) Μέρα………………….Ώρα-από……….μέχρι…………..  
Σημείωση: Οι ώρες θα δοθούν εάν και εφόσον βολεύουν.  
Υπογραφή…………………………….Γονιού /κηδεμόνα.  
___________________________________________________________________________________  

Για γραφειακή χρήση μόνο.  
Ο μαθητής/τρια……………………………………έχει εγγραφεί για τη σχολική χρόνια 2019/2020.  
 

 

 

Υπογραφή…………………………. 

 


