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Γενικά 
• Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκ-

παίδευσης και κατάρτισης 
• Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής είναι ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου και ΕΠΑΛ 

– ΕΠΑΣ 
• Η διάρκεια κατάρτισης είναι 4 εξάμηνα (14 εβδομάδες / εξάμηνο).  

 
1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) 
 
1.1 Τομέας δραστηριοτήτων 
 
 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή και την επεξερ-
γασία ηχητικών προϊόντων αυτοτελώς, (δισκογραφία, ομιλίες, κλπ.) ή σε ζωντανές εκδη-
λώσεις (συναυλίες, ανοικτές εκδηλώσεις, κλπ.), σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες 
(ηχοληψίας και μοντάζ για τηλεόραση, κινηματογράφο, διαφήμιση κλπ.) και η λειτουργία 
ΜΜΕ (ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά στούντιο), καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση στελεχών 
που να διαθέτουν ικανοποιητική θεωρητική γνώση των φαινομένων που έχουν σχέση με 
τον ήχο αλλά και να έχουν εμπειρίες σε σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας και εγγρα-
φής του ήχου. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται ώστε ο απόφοιτος των ΙΕΚ να μπορεί 
στο μέλλον, αξιοποιώντας το γνωστικό του υπόβαθρο, να προσαρμόζει τις δραστηριότη-
τες του στις κυριότερες εξελίξεις της τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με την Υπ. Απ. Αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402 (ΦΕΚ 1483/τ. 
Β΄/27-10-2005), οι διπλωματούχοι της ειδικότητας έχουν πρόσβαση στις εξής άδειες: βο-
ηθού ηχολήπτη, ηχολήπτη, τεχνικού μείξης ήχου, τεχνικού ειδικών ηχητικών εφέ με χρή-
ση Η/Υ, σχεδιαστή ήχου, μηχανικού ήχου. 

Επίσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/Α΄/5-3-01) όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, το δίπλωμα του Ηχολήπτη αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για διορισμό 
στο Δημόσιο στην κατηγορία ΔΕ σε προκηρύξεις για την ειδικότητα αυτή.  
 
1.2 Επαγγελματικά καθήκοντα 
 
Το πεδίο εφαρμογής της δραστηριότητας της ειδικότητας του ηχολήπτη αναλύεται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
Στούντιο δισκογραφίας: 

• Επιλογή – τοποθέτηση μικροφώνων  
• Ηχογράφηση φωνής, ακουστικών, play backs, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ορ-

γάνων 
• Επεξεργασία ήχου με χρήση περιφερειακών συσκευών και Η/Υ 
• Μείξη πολυκαναλικού υλικού 
• Μοντάζ masters. 

Project studio: 
• Προετοιμασία ηχητικού υλικού για παραγωγή σε στούντιο 
• Ντέμο. 

Στούντιο προετοιμασίας: 
• Τεχνική υποστήριξη ηχητικών μηχανημάτων για προετοιμασία της ηχογράφησης 

Post production studio: 
• Δημιουργία διαφημιστικών σποτ 
• Μοντάζ και μείξη ήχου για παραγωγές βίντεο. 

Στούντιο κινηματογράφου: 
• Ηχογράφηση μουσικής, διαλόγων ηθοποιών, ηχητικών εφέ μέσα και έξω από το 

στούντιο 
• Μοντάζ ήχου και εικόνας 
• Μείξη μουσικής, διαλόγων και εφέ 
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• Location recording – χρήση μικροφώνων με γερανούς  
• Σύγχρονη ηχογράφηση – συστήματα συγχρονισμού  
• Χρήση περφορέ  
• Μείξη – Μοντάζ   
• Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για ηχογράφηση μοντάζ – μείξη.  

Κινητή μονάδα ήχου (ΒΑΝ): 
• Ηχογράφηση μουσικών εκδηλώσεων για περαιτέρω επεξεργασία και μείξη στο 

στούντιο. 
On-air στούντιο ραδιόφωνου:  

• Ηχητική κάλυψη ζωντανής εκπομπής στο στούντιο. 
Production studio ραδιόφωνου: 

• Επεξεργασία και μοντάζ ηχητικού υλικού 
• Δημιουργία διαφημιστικών σποτ. 

Χειριστής ραδιοφωνού στούντιο  
• Ζωντανές και ηχογραφημένες ραδιοφωνικές εκπομπές  
• Χρήση περιφερειακών μηχανημάτων τζινγκλιέρες, CD turntables, music cues, 

compressors – exciters κλπ.  
• Ηχογράφηση «in house» διαφημιστικών παραγωγών. 

Συνεργείο πλατό τηλεοπτικού σταθμού: 
• Ηχητική κάλυψη τηλεοπτικού πλατό. 

Κινητή μονάδα ζωντανής αναμετάδοσης: 
• Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων και αναμετάδοση. 

Production studio τηλεοπτικού σταθμού:  
• Επεξεργασία και μοντάζ ηχητικού υλικού. 

Ηχοληψία συναυλιακών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων: 
• Συναυλίες ανοικτού και κλειστού χώρου 
• Ομιλίες, διαλέξεις και συνέδρια 
• Θεατρικές παραστάσεις 
• Κλαμπ, κέντρα διασκέδασης  
• Επιλογή συστήματος ενίσχυσης ανάλογα με τους χώρους  
• Επιλογή – τοποθέτηση μικροφώνων  
• Μείξη monitors μουσικών  
• Ανάλυση – ισοστάθμιση ηχείων  
• Front house mix με χρήση περιφερειακών εφέ  
• Mobilie πολυκαναλικής ηχογράφησης.  

Mastering – Cutting   
• Χρήση αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας για mastering  
• Ψηφιακό editing.  

 
2. Αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων 
 
2.1 Περιγραφή γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
Επειδή ο ηχολήπτης κατά τη διάρκεια της εργασίας του εκτίθεται σε μακροχρόνια ακρόα-
ση ηχητικών φαινομένων και διαχειρίζεται κυκλώματα υψηλών τάσεων θα πρέπει να 
γνωρίζει: 

• τις επιπτώσεις του θορύβου σε ό,τι αφορά στην υγεία και ειδικότερα: 
- τις βλαπτικές επιπτώσεις του θορύβου στην ακοή 
- τους παράγοντες της χρόνιας βαρηκοΐας 
- τη συμπτωματολογία των βλαβών της ακοής από το θόρυβο 
- την πρόληψη των βλαβών της ακοής από το θόρυβο. 

• τις προφυλάξεις τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνει λόγω της επαφής του με υψη-
λές τάσεις και ειδικότερα: 
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- τους κινδύνους που διατρέχουν και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβά-
νουν όσοι έρχονται σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα 

- την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας. 
 
2.2 Περιγραφή βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
Μέσα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του, ο ηχολήπτης θα πρέπει να έχει γνώσεις και δε-
ξιότητες σχετικά με:  

• την ακουστική και τη φυσική του ήχου  
• τις βασικές λειτουργίες ηλεκτρονικών συστημάτων και κυκλωμάτων 
• τη θεωρία συσκευών audio (μικρόφωνα, μαγνητόφωνα, CD, DAT, Mini Disk, ψη-

φιακά πολυκάναλα, ενισχυτές, ηχεία, κονσόλες ήχου, επεξεργαστές ήχου, συστή-
ματα αποθορυβοποίησης κ.ά.)  

• τη θεωρία εξειδικευμένων συσκευών audio για το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και 
το κινηματογράφο 

• τη θεωρία αναλογικού και ψηφιακού ήχου  
• τη μεθοδολογία και τις τεχνικές ηχητικής κάλυψης δημόσιων εκδηλώσεων σε 

κλειστούς και ανοιχτούς χώρους 
• την παραγωγή για δισκογραφία, ραδιόφωνο, τηλεόραση και κινηματογράφο  
• την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη συντήρηση συστημάτων ήχου σε στούντιο 

παραγωγής, ραδιοφωνικούς σταθμούς, κέντρα διασκέδασης, συναυλιακούς χώ-
ρους κ.ά.  

• το νομικό καθεστώς που διέπει τα ΜΜΕ, τις εργασιακές σχέσεις και τα πνευματικά 
δικαιώματα και να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της μουσικής βιομη-
χανίας, καθώς επίσης και της βιομηχανίας του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, 
του ραδιόφωνου και του θεάτρου. 

 
2.3. Περιγραφή ειδικών επαγγελματικών προσόντων 
 
Ο ηχολήπτης θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των δραστηριοτήτων 
του. Θα πρέπει να γνωρίζει τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας σε καινούργια συ-
στήματα λήψης, επεξεργασίας και μείξης ήχου. Επίσης, θα πρέπει να κατέχει το θεωρη-
τικό υπόβαθρο των νέων τεχνολογιών και να αναπτύσσει ειδικές επαγγελματικές ικανότη-
τες που απορρέουν από αυτές. Πρέπει να γνωρίζει περί σύγχρονων ψηφιακών συστημά-
των ήχου, νέα format μέσων αποθήκευσης και διανομής. Τέλος, θα πρέπει να είναι ενή-
μερος για τα προϊόντα της μουσικής τεχνολογίας και του ρόλου των ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών στη σύγχρονη μουσική παραγωγή. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

• Το πρόγραμμα σπουδών είναι έτσι δομημένο ώστε καταρτιζόμενοι από διαφορε-
τικές ειδικότητες να μπορέσουν από το Β΄ κιόλας εξάμηνο να συγκροτήσουν ομά-
δες εργασίας και να αναλάβουν συγκεκριμένα projects. Η εφαρμογή των γνώσε-
ων (των ειδικών μαθημάτων) στα projects, είναι ο μοναδικός τρόπος να κατανοή-
σουν τις πρακτικές λεπτομέρειες των διαφόρων ειδών (format) παραγωγής και 
του έργου της κάθε ειδικότητας σε συνεργασία με την δική τους. Οι εκπαιδευτές 
όλων των μαθημάτων που απαιτούν πρακτική εξάσκηση, πρέπει να οργανώσουν 
από κοινού, διάφορα projects ανά εξάμηνο, έτσι ώστε να καλύπτονται οι στόχοι 
και οι ειδικές απαιτήσεις του κάθε μαθήματος, π.χ. ένας unit production manager 
να οργανώσει ένα συγκεκριμένο project, ένας εικονολήπτης να κάνει το φωτισμό 
και τη λήψη των πλάνων, ένας ηχολήπτης να γράψει τον ήχο και ένας μοντέρ να 
συναρμόσει τα πλάνα και τον ήχο τους σε σκηνές, τις σκηνές σε ολοκληρωμένη 
ενότητα (πρόγραμμα, βιντεοκλίπ κλπ.) και να προσθέσει εφέ (οπτικά και ηχητικά) 
αν το απαιτεί το project. Ένας εκπαιδευτής με σκηνοθετική πείρα θα πρέπει να 
έχει ρόλο σκηνοθέτη σε κάθε project, ώστε να μπορέσουν οι καταρτιζόμενοι να 
γνωρίσουν πρακτικά το ρόλο του και τις σχέσεις της ειδικότητάς τους με αυτόν.  
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• Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, εντός και εκτός των ωρών μαθήματος, θα 
πρέπει να γίνουν κάποιες επισκέψεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς, εταιρίες παρα-
γωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, στούντιο παραγωγής και επεξεργασίας εικό-
νας ή ήχου, εταιρίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, εταιρίες παρουσιάσεων 
multimedia, στούντιο ηχογραφήσεων, συναυλιακούς χώρους, στούντιο ραδιοφω-
νικών παραγωγών, γυρίσματα ταινιών, cutting / mastering δισκογραφίας, Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών κλπ.  
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

3.1. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1. ΑΓΓΛΙΚΑ 3  3 3  3 3  3 3  3
2. ΧΡΗΣΗ Η/Υ  2 2  2 2       
3. ΘΕΩΡΙΑ AUDIO Ι, ΙΙ 4  4 4  4       
4. ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι,  ΙΙ 3  3  2 2       
5. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ 2  2 2  2       
6. ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / SOLFEGE Ι, ΙΙ 3  3 2  2       
7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ   2  2          
8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   3  3          
9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ   3  3          

10. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ     2  2       
11. ΗΧΟΛΗΨΙΑ Ι, ΙΙ     4 4  4 4    
12. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ –  

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ –  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΟΥ  

   2  2       

13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ       2 2       
14. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι, ΙΙ         2 4 6 2 6 8
15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ        2 2  2 2
16. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 

Ι, ΙΙ 
      2  2 2  2

17. ΗΧΟΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ Ι, ΙΙ 

       2 2  2 2

18. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΜΕΙΞΗ ΗΧΟΥ Ι, ΙΙ        4 4  4 4
19. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΜΕΙΞΗΣ Ι, ΙΙ         2 2  2 2
20. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ – 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ      
         2  2

 ΣΥΝΟΛΟ 23 2 25 15 10 25 7 18 25 9 16 25
  
 
 
 
Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 
Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ 
Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 
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3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης 
• Αγγλικά  
• Χρήση Η/Υ 
• Θεωρία audio Ι, ΙΙ 
• Μουσική ανάλυση Ι, ΙΙ  
• Ακουστική Ι, ΙΙ 
• Θεωρία μουσικής / Solfege Ι, ΙΙ 
• Ιστορία μουσικής 
• Ηλεκτρονικά  
• Βιομηχανία μουσικής 
• Παραγωγή μουσικής για δισκογραφία 
• Ηχοληψία Ι, ΙΙ 
• Συντήρηση μηχανημάτων ήχου 
• Πρακτική επεξεργασίας / μείξης Ι, ΙΙ 
• Επεξεργασία / Μείξη ήχου Ι, ΙΙ.  

 
3.1.2. Τα μαθήματα εξειδίκευσης 

• Βιομηχανία ραδιοφώνου – τηλεόρασης – κινηματογράφου – διαφήμισης – θεά-
τρου  

• Διπλωματική εργασία Ι, ΙΙ 
• Ηλεκτρονική μουσική τεχνολογία Ι, ΙΙ 
• Μεθοδολογία ηχοληψίας συναυλιών Ι, ΙΙ 
• Ήχος για ραδιόφωνο – τηλεόραση – κινηματογράφο Ι, ΙΙ 
• Παραγωγή μουσικής για ραδιόφωνο – τηλεόραση – κινηματογράφο.  

 
 

3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄: Θεωρία 3 ώρες / εβδομάδα 
ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄: Θεωρία 3 ώρες / εβδομάδα 
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄: Θεωρία 3 ώρες / εβδομάδα 
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄: Θεωρία 3 ώρες / εβδομάδα 
 
ΕΞΑΜΗΝΑ Α΄ και Β΄ 
Σε αυτά τα εξάμηνα διδάσκονται γενικά αγγλικά (γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο). 
 
ΕΞΑΜΗΝΑ Γ΄ και Δ΄ 
Σε αυτά τα εξάμηνα διδάσκονται αγγλικά με ορολογία της συγκεκριμένης ειδικότητας. 

 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΣΗ Η/Υ 
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄: Εργαστήριο 2 ώρες / εβδομάδα 
ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄: Εργαστήριο 2 ώρες / εβδομάδα 
 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
1. Είσοδος  (2 ώρες) 
Γνωριμία με το υλικό: συσκευές εισόδου. 
Πληκτρολόγιο. Ποντίκι Π.Υ. Σαρωτής (Scanner). Ψηφιακές κάμερες. Άλλες συσκευές ει-
σόδου. Ασκήσεις: συσκευές εισόδου. 
Κατανόηση του λογισμικού: δεδομένα και διαμόρφωση εισόδων. 
Έννοια δεδομένων και είδη δεδομένων. Είδη δεδομένων. Ψηφίο (bit) και χαρακτήρας 
(byte). Ασκήσεις: δεδομένα και διαμόρφωση εισόδων. 
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Εφαρμογή στον υπολογιστή: Είσοδος δεδομένων. 
Ασκήσεις: Είσοδος δεδομένων.                                                              
2. Επεξεργασία  (2 ώρες) 
Γνωριμία με το υλικό: συσκευές επεξεργασίας.  
Επεξεργαστής και διασυνδέσεις. Περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης (εξωτερικές μνή-
μες). Κριτήρια απόδοσης και επιλογής. Ασκήσεις: συσκευές επεξεργασίας. 
Κατανόηση του λογισμικού: Προγράμματα. 
Προγράμματα συστήματος. Προγράμματα εφαρμογών. Γλώσσες προγραμματισμού και 
εργαλεία εφαρμογών. Διασυνδέσεις χρήστη (user interfaces). Ασκήσεις προγράμματα. 
Εφαρμογή στον υπολογιστή: Εκκίνηση και χρήση. 
Εκκίνηση προσωπικών υπολογιστών. Είδη λειτουργίας. Λειτουργίες των λειτουργικών 
συστημάτων. Ασκήσεις: Εκκίνηση και χρήση.                         
3. Έξοδος  (2 ώρες) 
Γνωριμία με το υλικό: συσκευές εξόδου. 
Οθόνη και κάρτα γραφικών. Εκτυπωτές και σχεδιογράφος. Κάρτα ήχου και ηχεία. Ασκή-
σεις: συσκευές εξόδου. 
Κατανόηση του λογισμικού: αρχεία. 
Είδη αρχείων. Οργάνωση αρχείων. Ασκήσεις: αρχεία. 
Εφαρμογή στον υπολογιστή: έξοδος δεδομένων. 
Έξοδος και μορφοποίηση δεδομένων. Εξασφάλιση δεδομένων. Προστασία δεδομένων. 
Ασκήσεις: έξοδος δεδομένων.               
4.  Οργάνωση εργασίας με τον Π.Υ.  (4 ώρες) 
Πρώτα βήματα. Χρήση του μενού Έναρξη. Χρήση εφαρμογών και παραθύρων. Χρήση 
προγραμματιστικών λειτουργιών. Διαχείριση αρχείων και φακέλων. Δουλεύοντας με φα-
κέλους. Αντιγραφή, αποκοπή, μετονομασία, διαγραφή και αναπαραγωγή αρχείων. Ανα-
ζήτηση αντικειμένων. Διαμόρφωση του εικονιδίου Ο Υπολογιστής μου. Χρήση συντομεύ-
σεων. Διαμόρφωση της εξερεύνησης. Διαχείριση φορέων δεδομένων. Ρυθμίσεις προβο-
λών. Βοήθειες. Χρήση πρόχειρης μνήμης: αντιγραφή, αποκοπή, επικόλληση.   
5. Επεξεργασία κειμένου  (18 ώρες) 
Συνοπτικά το πρόγραμμα. Βασικά μέρη επιφάνειας εργασίας. Γραμμές εργαλείων. Παρα-
γωγή κειμένων. Εισαγωγή κειμένου. Συνεχόμενο κείμενο, τέλος παραγράφου, πρόωρη 
αλλαγή γραμμής. Μετακίνηση δρομέα στο κείμενο. Διόρθωση λαθών. Αντιγραφή, μετακί-
νηση, αποκοπή. Εκτύπωση κειμένων. Μορφοποίηση κειμένων. Επιλογή κειμένου. Γραμ-
ματοσειρές, μέγεθος, στιλ. Χρήση διαφόρων προβολών. Διαμόρφωση παραγράφων. Δι-
αμόρφωση αποστάσεων και εσοχών. Δουλεύοντας με στηλοθέτες. Διαμόρφωση περι-
γραμμάτων. Διαμόρφωση εγγράφων. Χρήση επικεφαλίδων και υποσέλιδων. Εισαγωγή 
αρίθμησης σελίδων. Χρήση συμβόλων. Εισαγωγή γραφικών στο κείμενο. Δουλεύοντας 
με πίνακες. Χρήση πεδίων κειμένου. Χρήση κουκίδων και αριθμήσεων. Διευρυμένες λει-
τουργίες επεξεργασίας κειμένων. Παραγωγή πρότυπων επιστολών. Παραγωγή αυτόμα-
των κειμένων και σχημάτων. Χρήση αυτόματης διόρθωσης. Ορθογραφικός και γραμματι-
κός έλεγχος. Χωρισμός συλλαβών και λεξικό συνωνύμων. Εύρεση και αντικατάσταση. 
Προσαρμογή συμβόλων και γραμμών εργαλείων. 
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
1. Υπολογιστικά Φύλλα  (18 ώρες) 
Συνοπτικά το πρόγραμμα. Βασικά μέρη επιφάνειας εργασίας. Γραμμές εργαλείων. Εξοι-
κείωση με πίνακες. Κίνηση στον πίνακα. Εισαγωγή δεδομένων και αλλαγή. Επιλογές και 
μετακινήσεις περιοχών. Εκτέλεση υπολογισμών. Παραγωγή τύπων. Χρήση συναρτήσε-
ων. Αυτόματη εκτέλεση και υπολογισμός σειρών. Δόμηση πινάκων. Σχετικές και απόλυ-
τες αναφορές. Χρήση ονομάτων. Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών. Ταξινό-
μηση πινάκων. Προστασία κελιών. Οπτική προετοιμασία πινάκων. Μορφοποίηση γραμ-
ματοσειρών. Μορφοποίηση αριθμών. Περιγράμματα και σκίαση. Στοίχιση περιεχομένων 
κελιών. Πλάτος στηλών και ύψος γραμμών. Αυτόματη μορφοποίηση. Εκτύπωση πινά-
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κων. Διαχείριση αποθεμάτων δεδομένων. Συλλογή δεδομένων. Αναζήτηση εγγραφών. 
Φιλτράρισμα εγγραφών. Χρήση διαγραμμάτων (γραφημάτων). Παραγωγή γραφημάτων. 
Διαμόρφωση γραφημάτων. Κανόνες για τη διαμόρφωση γραφημάτων.   
2. Επικοινωνία με τον Η/Υ  (2 ώρες) 
Γνωριμία με το υλικό: συσκευές επικοινωνίας. 
Τα βασικά περί δικτύων. Συσκευές για εξ αποστάσεως μετάδοση δεδομένων. Ασκήσεις: 
συσκευές επικοινωνίας. 
Εφαρμογή στον υπολογιστή: Δίκτυα και Ίντερνετ. 
Επικοινωνία σε δίκτυο. Το Ίντερνετ. Ασκήσεις: Δίκτυα και Ίντερνετ.     
3.α) Διαδίκτυο – Ίντερνετ (8 ώρες) 
Εισαγωγή στο διαδίκτυο. Επιλογή παροχέα. Βασικά μέρη οθόνης του Internet Explorer. 
Εισαγωγή μιας διεύθυνσης διαδικτύου. «Σερφάροντας» στο www. Χρήση του ιστορικού. 
Διαχείριση αγαπημένων. Αναζήτηση πληροφοριών. Μηχανές αναζήτησης και κατάλογοι. 
Κριτήρια αναζήτησης. Ρυθμίσεις του browser. Καθορισμός αρχικής σελίδας. Αποφυγή 
προσωρινών δεδομένων. Καθορισμός συνθηματικών. Ασφαλές «σερφάρισμα». Χρήση 
αντιβιοτικών. Επεξεργασία πληροφοριών από το διαδίκτυο. Αποθήκευση περιεχομένων 
διαδικτύου. Εκτύπωση και επεξεργασία περιεχομένων. Κατέβασμα αρχείων. Επικοινωνία 
στο διαδίκτυο. Δήλωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.            
β)  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) 
Το πρόγραμμα συνοπτικά. Βασικά μέρη επιφάνειας εργασίας. Εισερχόμενα. Ημερολόγιο. 
Επαφές (διαχείριση διευθύνσεων). Εξερχόμενα. Σημειώσεις. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (e-mail). Γραμμή εργαλείων. Απαντήσεις και προωθήσεις. Διαχείριση επαφών.  

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ AUDIO Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Α΄: Θεωρία 4 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ Β΄: Θεωρία 4 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τη θεωρία της εγγραφής και αναπαραγωγής ή-
χου. 
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄  

• Λήψη ήχου  
• Μικρόφωνα, τύποι μικροφώνων  
• Ανάλυση (αρχές λειτουργίας)  
• Εγγραφή ήχου  

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ  
• Τα μηχανικά μέρη (τύποι, διαφορές) – ανάλυση   
• Τα ηλεκτρονικά μέρη (τύποι, διαφορές) – ανάλυση   
• Κεφαλές  
• Κασετόφωνα 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ  
• Ανάλυση  
• Τα μηχανικά μέρη  
• Τα ηλεκτρονικά μέρη  
• Κεφαλές  

Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ  
• Αρχή λειτουργίας – ανάλυση   
• Η εξέλιξη μέχρι σήμερα  
• Το pick up  
• Κεφαλές  

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (CD)  
• Ανάλυση  
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• Αρχή λειτουργίας  
• Η εξέλιξη – οπτικομαγνητικοί δίσκοι, mini disk κλπ.  
• Το laser disk player –  recorder    

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΚΑΣΕΤΑΣ (DAT)  
• Ανάλυση   
• Αρχή λειτουργίας  
• Εξέλιξη  

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ HARD DISK RECORDING  
• Ανάλυση  
• Τα διαφορετικά συστήματα  
• Η εξέλιξη  
• Η αναπαραγωγή του ήχου  
• Συστήματα αναπαραγωγής  
• Αρχές λειτουργίας – ανάλυση   
• Ηχεία – τύποι   
• Το θεωρητικό μέρος των ηλεκτροδυναμικών ηχείων  
• Το θεωρητικό μέρος των συστημάτων αναπαραγωγής ήχου 
• Monitoring 
• Η κονσόλα του ήχου – γενική περιγραφή και τρόπος λειτουργίας. 

 
ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄  
ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ  

• Ισοσταθμιστές  
- Equalizers  
- τύποι (γραφικοί – παραμετρικοί), ανάλυση  

• Φίλτρα συχνοτήτων  
- τύποι (HP / LP – Band pass κλπ.), ανάλυση  

• Συμπιεστές σήματος  
- compressors  
- deesser  
- ανάλυση  

• Αποσυμπιεστές σήματος  
- expanders  
- gates  
- ανάλυση  

• Συστήματα αποθορυβοποίησης Dolby A-B-C-SR – πλήρης ανάλυση  
• Μονάδες δημιουργίας καθυστέρησης – Delay units  
• Μονάδες δημιουργίας αντήχησης  

- Reverb units, Ανάλυση – glates, spring reverbs, reverb rooms 
- Aural exiters  
- Η ψυχοακουστική και οι εφαρμογές της σε ορισμένες συσκευές audio 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ  
• Ψηφιακά equalizers / filters (ανάλυση)  
• Harmonizers (αλλαγές τόνου – ανάλυση)  
• Delay units (παράμετροι – ανάλυση) 
• Reverb units  

- Παράμετροι – ανάλυση παραμέτρων  
- diffuse, overdelay  
- reverb time κλπ.  

• Time expansion  
- compression (αλλαγές ταχύτητας χωρίς την αλλαγή τόνου)  
- ανάλυση  

• Ψηφιακές κονσόλες ήχου  
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- Ψηφιακός έλεγχος  
- Ψηφιακός ήχος  
- Master Machine Control  

• Ένα πλήρες ψηφιακό περιβάλλον (ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας και αποθή-
κευσης του ήχου) 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Α΄: Θεωρία 3 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ B΄: Εργαστήριο 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να εξοικειωθεί ο καταρτιζόμενος με τα κυριότερα στοιχεία της μουσικής μέσα 
από αναλυτική ακρόαση.  
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄ και Β΄  
Οι εκπαιδευτές με προηχογραφημένο υλικό φέρνουν τους μαθητές σε επαφή και τους 
βοηθούν να: 

• αναγνωρίζουν τους ήχους των κυριότερων μουσικών οργάνων της ορχήστρας  
• αναλύουν και επεξηγούν διαφορετικά είδη μουσικής (προκλασική, κλασική, νεο-

κλασική, δωδεκάφθογγο, τζαζ, φιούζιον, ποπ, ροκ, φανκ, ραπ, τέκνο κλπ.) 
• αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη ελληνικής μουσικής: ρεμπέτικο, ποπ, έντεχνο, 

λαϊκό κλπ. 
• αναλύουν και επεξηγούν τη φόρμα μουσικών συνθέσεων (εισαγωγή, κουπλέ, ρε-

φρέν, γέφυρες, σόλο κλπ.) 
• βοηθούν τους καταρτιζόμενους στην αναγνώριση μουσικών οργάνων στα διάφο-

ρα μουσικά κομμάτια, της ενορχηστρωτικής εξέλιξης, των μουσικών ιδιορρυθμιών 
(φόρμας – ρυθμού)  

• αναγνωρίζουν διαφορετικές τεχνικές ηχογράφησης, μείξης και τεχνικών χρήσης, 
περιφερειακών εφέ στη σύγχρονη δισκογραφία. 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Α΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα   
EΞΑΜΗΝΟ Β΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές αρχές της ακουστικής και του ήχου 
γενικότερα. 
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄  

• Ο ήχος ως φαινόμενο στη φύση  
• Χαρακτηριστικά του ήχου (διάδοση κλπ.)  
• Το μέσον (διάδοση κλπ.)  
• Συχνότητες του ήχου  
• Ακουστική πίεση  
• Το φαινόμενο Doppler  
• Το ανθρώπινο αυτί ως μέσο αντίληψης του ήχου  
• Τα φαινόμενα καθυστέρησης και χρόνου αντήχησης (RT)  
• Η παραγωγή ήχου  
• Μουσικά όργανα και ανάλυση των ηχητικών πηγών (format κλπ.)  
• Η ανάλυση των χώρων αναπαραγωγής μουσικής  

- Συναυλιακοί χώροι (ανοικτοί – κλειστοί)  
- Control rooms  

• Η ανάλυση των χώρων εγγραφής ήχου  
- Στούντιο  

 10



                          ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ» 
 

- Συναυλιακοί χώροι (ανοικτοί - κλειστοί)  
- Λοιποί εξωτερικοί χώροι  

 
ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄  
Εμβάθυνση και εφαρμογή με παραδείγματα των διδαχθέντων στο Α΄ εξάμηνο. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / SOLFEGE Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Α΄: Θεωρία 3 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ Β΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τη βασική θεωρία της μουσικής.  
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄  
Η βασική μουσική θεωρία συμπεριλαμβάνει:  

• σημειογραφία  
• γνώμονες  
• κλειδιά  
• φθογγόσημα  
• νότες  
• αξίες  
• παύσεις  
• μέτρα απλά  
• σύνθετα ρυθμός  
• ρυθμική αγωγή (4/4, 3/4, 7/8 κλπ.)  
• μείζονες και ελάσσονες κλίμακες  
• διαστήματα  
• συγχορδίες  
• χρωματισμούς  

 
ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄  

• Επανάληψη και σχετική εμβάθυνση στα διδαχθέντα στο Α΄εξάμηνο, εξάσκηση της 
ακουστικής αντίληψης μέσα από ανάγνωση και τραγούδισμα ρυθμικών ασκήσεων 
και μερικών απλών μελωδικών ασκήσεων χρησιμοποιώντας μείζονες και ελάσ-
σονες κλίμακες, καθώς και διαστήματα. 

• Έμφαση στην εξάσκηση του καταρτιζόμενου σε ρυθμολογία με χρήση διαφορετι-
κών ρυθμικών αγωγών προσαρμοσμένων στο επίπεδο της εκάστοτε τάξης. 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
EΞΑΜΗΝΟ Α΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος την ιστορία της μουσικής.  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

• Η ιστορία της μουσικής από το Μεσαίωνα μέχρι το Μπαρόκ και από την κλασική 
περίοδο έως σήμερα 

• Συσχετισμοί των χαρακτηριστικών κάθε περιόδου με δραστηριότητες συγγενών 
τεχνών 

• Ακουστικά παραδείγματα μουσικής: 
- Αρχαίοι πολιτισμοί 
- Γρηγοριανοί ύμνοι  
- Πολυφωνική μουσική  
- Λαϊκή μουσική στο Μεσαίωνα  
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- Αναγέννηση  
- Μπαρόκ  
- Όπερα  
- Ορατόριο  
- Μπαρόκ: κονσέρτα και overtime  
- Χορωδιακό  
- J. S. Bach  
- G. F. Hendel 
- Κλασική περίοδος  
- Μπετόβεν κλπ.  
- Μετακλασική  
- Ιταλική – γαλλική – γερμανική – αυστριακή σχολή  
- Δωδεκάφθογγο  
- Τζαζ 
- Σύγχρονη σκηνή 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
EΞΑΜΗΝΟ Α΄: Θεωρία 3 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

- Εξαρτήματα ηλεκτρονικών συσκευών  
- Θεωρία κυκλωμάτων   
- Νόμοι του Οhm, Kirkhoff κλπ.  
- Ανάλυση κυκλωμάτων σε συνεχές ρεύμα  
- Ανάλυση κυκλωμάτων σε εναλλασσόμενο ρεύμα  

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ  
- Βαθμίδες ενίσχυσης με:  

α) Transistors  
β) Operational Amps  

- Φίλτρα HP/LP/BP  
α) Παθητικά  
β) Ενεργά  

- To V.C.A. – εφαρμογές   
ΨΗΦΙΑΚΑ  

- Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό  
- Επεξεργασία του ψηφιακού συστήματος  
- Λογικά κυκλώματα Budean Algebra  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
- Βασικά αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα στον ήχο. 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
EΞΑΜΗΝΟ Α΄: Θεωρία 3 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να έχει ο καταρτιζόμενος  μια ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς λειτουργεί το 
σύστημα της μουσικής βιομηχανίας. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

• Δισκογραφικές εταιρίες  
• Παραγωγοί  
• Στούντιο  
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• Μουσική  
• Δισκοπωλεία  
• Clubs – Συναυλιακοί χώροι  
• Μουσική ως εμπορεύσιμο είδος  
• Συνθέτες – Σύνθεση   
• Μουσικές εκδόσεις (Publishing)  
• Copyright (Δικαιώματα συγγενικά)  
• Άδειες χρήσεις μουσικών (Licencing)  
• Σωματεία  
• Managers  
• Agents  
• Δικηγόροι  
• Οργάνωση συναυλιών – Οργανωτές   
• Δισκογραφία  
• Αγορά του δίσκου  
• Παραγωγή  
• Στούντιο  
• Μουσική στο  

- Ραδιόφωνο  
- Τηλεόραση  
- Διαφήμιση  
- Κινηματογράφο  

• Σχεδιασμός καριέρας. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ  
EΞΑΜΗΝΟ Β΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Η γνωριμία του καταρτιζόμενου με το ρόλο και τις ευθύνες του παραγωγού στη 
δισκογραφία σήμερα και η αποτελεσματική χρήση όλων των αναγκαίων πηγών για την 
παραγωγή ενός master.  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

• Χρόνος  
• Χρήμα  
• Καλλιτέχνες  
• Συμβόλαια  
• Παραγωγές  
• Καλλιτεχνικά Συμβόλαια  
• Προσχεδιασμός Παραγωγής  
• Demos  
• Προστασία Δικαιωμάτων  
• Επιλογή 

- τραγουδιών  
- στούντιο  
- ενορχηστρωτών  
- μουσικών  
- ηχοληπτών  

• Ηχογράφηση  
• Playback  
• Mix Editing  
• Επιλογή στούντιο – mastering   
• Στούντιο κοπής  
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• Επιμέλεια εξωφύλλων  
• Επιμέλεια διαφήμισης  
• Σχέδια για τον επόμενο δίσκο  
• Στήσιμο καριέρας των καλλιτεχνών. 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΧΟΛΗΨΙΑ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Β΄: Εργαστήριο 4 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ Γ΄: Εργαστήριο 4 ώρες / εβδομάδα  
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄  
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος την τέχνη της ηχοληψίας (κλασικές μέθοδοι, 
πρακτική εξάσκηση). 

• Τεχνική της ηχοληψίας με μικρόφωνο – D1, κλπ.  
• Μέθοδοι ηχοληψίας Χ – Ψ, Μ/S stereo, bloom line, spaced pair 
• Μέθοδος ηχοληψίας μικρών συνόλων  
• Μέθοδος ηχοληψίας εκφωνήσεων ραδιοφώνου  
• Μέθοδος ηχοληψίας διαφημιστικών σποτ  
• Μέθοδοι ηχοληψίας σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του εκφωνητή, του τραγου-

διστή, του καλλιτέχνη  
• Πρακτική εξάσκηση μέσα στο στούντιο  
• Χρήση των comressors – equalizers στην πράξη  
• Οργάνωση από πλευράς του εκπαιδευτή πλάνου παραδειγμάτων ηχοληψίας που 

θα ακολουθείται με σειρά δυσκολίας του αντικειμένου. Το κάθε παράδειγμα θα ε-
κτελείται αρχικά από τον εκπαιδευτή και θα επαναλαμβάνεται από τους καταρτι-
ζόμενους 

• Εγγραφή τμημάτων ραδιοφωνικών εκπομπών  
• Χρήση του στούντιο ραδιοφωνίας  

- Προηχογραφημένο υλικό ραδιοφωνίας  
- Ζωντανό υλικό εκπομπής.  

 
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄  
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος την τεχνική και πρακτική εξάσκηση της σύγχρο-
νης πολυκαναλικής ηχογράφησης.  

• Τεχνικά της πολυκαναλικής ηχογράφησης  
• Playback – tracking   
• Τρόποι ηχογράφησης σύγχρονης μουσικής σε 8 κανάλια  
• Η έννοια της σταδιακής ολοκλήρωσης του μουσικού κομματιού και οι εφαρμογές 

της με παραδείγματα  
• Η χρήση των διαφόρων εφέ και prossesors κατά την ηχογράφηση  
• Ηχογράφηση ζωντανής ομιλίας από έναν έως και τέσσερις εκφωνητές  
• Εφαρμογή στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση  
• Χρήση ασύρματων μικροφώνων  
• Χρήση της ενδοεπικοινωνίας και οι διαφορετικές της εφαρμογές  
• Location recording, multitrack/ 2 track κινητά στούντιο ηχοληψίας (απαραιτήτως 

με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή). 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ –                    

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΟΥ   
EΞΑΜΗΝΟ Β΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα  
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Στόχος: Να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς λειτουργεί η 
βιομηχανία του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, της διαφήμισης και 
του θεάτρου. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

• Κέντρο κινηματογράφου, σεναριογράφοι, παραγωγοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, εται-
ρίες διακίνησης, κινηματογράφοι, στούντιο, σωματεία 

• Θέατρα, θεατρικές παραγωγές 
• Ο χώρος της τηλεόρασης, τηλεοπτικά κανάλια, οργανογράμματα προσωπικού, 

διευθυντικές θέσεις, κέντρο λήψης αποφάσεων, παραγωγοί, εταιρίες παραγωγής, 
στούντιο, δημοσκοπήσεις, αξιοποίηση της διαφήμισης 

• Ραδιοφωνία, ραδιοφωνικοί σταθμοί, παραγωγοί, σύγχρονα συστήματα ραδιοφω-
νίας, ραδιοφωνικά στούντιο, ρόλος ηχοληπτών, δημοσκοπήσεις, διαφήμιση 

• Τα βασικά περί του χώρου της διαφήμισης, διαφημιστικές εταιρίες, εταιρία παρα-
γωγής, καλλιτεχνικό προσωπικό, σχέση με τηλεόραση, ραδιόφωνο και έντυπα. 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ  
EΞΑΜΗΝΟ Β΄: Εργαστήριο  2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος την ηλεκτρονική τεχνολογία των συσκευών εγ-
γραφής αναπαραγωγής και επεξεργασίας του ήχου. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΓΕΝΙΚΑ  

• Αναφορικά με τις κατηγορίες συσκευών που αναλύονται στα μαθήματα «Θεωρία 
Audio Ι και ΙΙ», περαιτέρω ανάλυση των κυκλωμάτων όπως εφαρμόζονται σε αυ-
τές.  

ΕΙΔΙΚΑ  
• Equalizers  
• Φίλτρα αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα ταλαντωτών  
• Frequency Βίας - Ενισχυτικές βαθμίδες, η έννοια των DB, DBM, DBV, VU κλπ. και 

οι εφαρμογές τους, πιθανές αστοχίες – βλάβες   
• Ρύθμιση ηλεκτρονικών συσκευών, μαγνητόφωνα, operating levels  
• Προσαρμογή ηλεκτρονικών συσκευών  
• Το πεδίο συνδέσεων – patch pannel / bay  
• Εντοπισμός βλαβών πολυσύνθετα κυκλώματα (κονσόλας ήχου)  
• Ψηφιακά σήματα – προδιαγραφές   
• Ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία – κυκλώματα   
• Κυκλώματα ήχου σε βίντεο και κινηματογράφο  
• Περιγραφή και ανάλυση ενός συστήματος συσκευών ήχου με συγκεκριμένες ανα-

φορές στο επίπεδο θεσμολογίας και ελέγχου αυτών. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Γ΄: Θεωρία 2 ώρες και Εργαστήριο 4 ώρες / εβδομάδα   
EΞΑΜΗΝΟ Δ΄: Θεωρία 2 ώρες και Εργαστήριο 6 ώρες / εβδομάδα   
 
Στόχος: Οι καταρτιζόμενοι σχεδιάζουν, προετοιμάζουν, σχολιάζουν και εκτιμούν τις ερ-
γασίες που τους ανατίθενται με την επιμέλεια του αρμόδιου εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής 
χωρίζει τους καταρτιζόμενους σε ομάδες των δύο ατόμων και κάθε εβδομάδα εκ περι-
τροπής εναλλάσσουν ρόλους ηχολήπτη και βοηθού. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται ακρόα-
ση, σχολιασμός και βελτίωση όλων των διπλωματικών εργασιών που θα πραγματοποιή-
σουν οι καταρτιζόμενοι. 
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ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄  
ΘΕΩΡΙΑ  

• Παραγωγή και ηχοληψία ραδιοφωνικού σποτ – τηλεοπτικού διαφημιστικού σποτ  
• Ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή με μουσική και εκφωνητή  
• Επιμέλεια ηχοληψίας σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, τοκ σόου, ειδήσεις κλπ.  
• Μείξη κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους.  

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

• Παραγωγή και ηχοληψία ραδιοφωνικού σποτ (30 δευτ.) – απαιτούμενο studio 
time 2 ώρες  

• Παραγωγή και ηχοληψία τηλεοπτικού διαφημιστικού σποτ (30 δευτ.) – απαιτού-
μενο studio time 2 ώρες 

• Ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή με μουσική και εκφωνητή (3 λεπτά) – απαιτούμε-
νο studio time 2 ώρες  

• Επιμέλεια ηχοληψίας σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, τοκ σόου, ειδήσεις κλπ. (5 
λεπτά) – απαιτούμενο studio time 3 ώρες  

• Μείξη κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους (5 λεπτά) – απαιτούμενο studio 
time 19 ώρες.  

 
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄  
ΘΕΩΡΙΑ  

• Παραγωγή και ηχοληψία μικρού μουσικού συνόλου κλασικής μουσικής κατευθείαν 
σε 2 track 

• Παραγωγή και ηχοληψία μικρού συνόλου μουσικής κατευθείαν σε 2 track 
• Παραγωγή, ηχοληψία και remix μουσικού τραγουδιού με χρήση πολυκάναλου μα-

γνητοφώνου  
• Μοντάζ του παραπάνω μουσικού τραγουδιού.  

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

• Παραγωγή και ηχοληψία μικρού μουσικού συνόλου κλασικής μουσικής κατευθείαν 
σε 2 track (3 λεπτά) – απαιτούμενο studio time 4 ώρες 

• Παραγωγή και ηχοληψία μικρού συνόλου μουσικής κατευθείαν σε 2 track (3 λε-
πτά) – απαιτούμενο studio time 4 ώρες 

• Παραγωγή, ηχοληψία και remix μουσικού τραγουδιού με χρήση πολυκάναλου μα-
γνητοφώνου (3 λεπτά) – απαιτούμενο studio time 18 ώρες  

• Μοντάζ του παραπάνω μουσικού τραγουδιού (2 λεπτά, 1 λεπτό) – απαιτούμενο 
studio time 2 ώρες. 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Γ΄:  Εργαστήριο  2 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ Δ΄: Εργαστήριο 2 ώρες  / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μουσικής τεχνολο-
γίας. 
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄  

• Επιλογή της χρήσης υπολογιστή στη μουσική  
• Ανάλυση των κυριότερων software προγραμμάτων  
• Synthesizers, διαφορετική ύλη, αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογία. Samplers – 

hard disk – optical disk, midi patching  
• Εφαρμογές σε συναυλίες, ηχογράφηση, film-jingles.  
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ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄  
• Προγραμματισμός  
• Συνδεσμολογίες  
• Εφαρμογές 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Γ΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ Δ΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος την ανάλυση και τους τρόπους λειτουργίας των 
συστημάτων Ρ. Α. στο Γ΄ εξάμηνο, την ηχοληψία και το χειρισμό των μηχανημάτων Ρ. Α. 
στο Δ΄ εξάμηνο.  
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄  

• Συστήματα ενίσχυσης ήχου  
• Ανάλυση συστημάτων  
• Λήψη – Μικρόφωνα – DI – Καλωδιώσεις   
• Splitters  
• On stage monitoring – power amplification  
• Τα ηχεία στο Ρ.Α.  
• Stage monitors  
• Ηχεία Ρ.Α. – ανάλυση / χρήση  
• Είδη συστημάτων Ρ.Α.  
• Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων Ρ.Α.  
• Η λειτουργία του χώρου στο Ρ.Α.  
• Το πλήρες σύστημα αναλυμένο με διαγράμματα  
• Η χρήση των συσκευών επεξεργασίας ήχου στο Ρ.Α.  
• Η κονσόλα του P.A. / ανάλυση  
• Η κονσόλα του stage monitor / ανάλυση  

 
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄   

• Η λογική της ηχοληψίας στα ζωντανά συστήματα ήχου συναυλιών  
• Το σύστημα του Ρ.Α. και οι φυσικοί περιορισμοί  
• Μέθοδοι ηχοληψίας για Ρ.Α.  

- Μικρό σύνολο  
α) Κλασική μουσική  
β) Μοντέρνα έντεχνη μουσική  
γ) Μοντέρνα ποπ μουσική  

- Μεσαίο σύνολο  
α) Κλασική μουσική  
β) Μοντέρνα έντεχνη μουσική  
γ) Ποπ – Ροκ  

- Μεγάλο σύνολο  
α) Κλασική μουσική, όπερα  
β) Μεγάλες ορχήστρες 
γ) Ορχήστρες ελαφράς μουσικής κλπ.  

- Σύγχρονοι τρόποι ηχογράφησης ελληνικής μουσικής  
α) Παραδείγματα και πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έως το τελευταίο στά-
διο. 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΗΧΟΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Γ΄: Εργαστήριο 2 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ Δ΄: Εργαστήριο 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος τη χρήση των μηχανημάτων από τη σκοπιά του 
ήχου. 
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄  

• Ο ήχος στην τηλεόραση (απαιτήσεις, format, ανάλυση, τεχνικές)  
• Ο ήχος στο ραδιόφωνο (απαιτήσεις, format, ανάλυση, τεχνικές)  
• Ο ήχος στον κινηματογράφο (απαιτήσεις, format, ανάλυση, τεχνικές)  
Θα πρέπει να καλυφθούν τα παρακάτω θέματα:  
• Συσκευές βίντεο, VHS, BETA, UMATIC, 1 inc Record, H Band, LBand, D1, D2  
• High definition  
• Περφορέ, οπτικά συστήματα ήχου, SMPTE, EBV, VITC, LTC κλπ.  
• Συστήματα εκπομπής, περιορισμοί  
• Συστήματα προβολής κινηματογράφου.  

 
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄  

• Ο ήχος στο ραδιόφωνο (ανάλυση, μέθοδος εργασίας, ηχοληψία)  
• Ο ήχος στην τηλεόραση (ανάλυση, μέθοδος εργασίας, ηχοληψία)  
• Ο ήχος στον κινηματογράφο (ανάλυση, μέθοδος εργασίας, ηχοληψία) 
• Η χρήση των συσκευών που διδάχθηκε στο μάθημα «Ήχος για Ραδιόφωνο – Τη-

λεόραση – Κινηματογράφο Ι» – Πρακτική εφαρμογή  
• Χρήση συγχρονισμού Audio – Video, Video – Video, Computer – Video    
• Το περιβάλλον του Audio for video (χρήση, απαιτήσεις, πρακτική εφαρμογή)  
• Μείξη ήχου για ραδιόφωνο – τηλεόραση – κινηματογράφο με χρήση αναλογικών 

και ψηφιακών μηχανημάτων  
• Μοντάζ ήχου για ραδιόφωνο – τηλεόραση – κινηματογράφο   

- Αναλογικό (μουβιόλα κλπ.)  
- Ψηφιακό 
- Πρακτική εφαρμογή. 

 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ / ΜΕΙΞΗ ΗΧΟΥ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Γ΄: Εργαστήριο 4 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ Δ΄: Εργαστήριο  4 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Η εκμάθηση της σύγχρονης κονσόλας μείξης ήχου και η πρακτική εξάσκηση με 
ηχογραφημένο υλικό σε οκτακάναλο στούντιο. Επίσης, η γνωριμία του καταρτιζομένου με 
τη θεωρία της εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου. 
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄  

• Ανάλυση της δομής της κονσόλας ήχου  
• Ανάλυση των επιμέρους τμημάτων:  

- I/O modules  
- Monitor section  
- Master section  
- Control section  

• Μελέτη του flow diagram μιας κλασικής κονσόλας ηχογράφησης  
- Mic / Line preamp  
- EQ section  
- Auxiliary section  
- Fader section  
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- Assign section  
- Monitor section  
- Master section  

• Πρακτική εξάσκηση των παρακάτω με ανάθεση συγκεκριμένων λειτουργιών 
• Τα status της κονσόλας – Πρακτική εφαρμογή  

- Προετοιμασία ηχογράφησης  
- Προετοιμασία playback  
- Προετοιμασία overdubs  
- Προετοιμασία μείξης  

• Μείξη ήχου  
- Live σε 2 tracks  
- Remix σε 2 tracks  
- Radio mix με διάφορες πηγές  
- TV mix με διάφορες πηγές  
- Όρια του συστήματος  

• Πρακτική εφαρμογή των παραπάνω  
• Η χρήση του κομπιούτερ (automated mix)  
• Ανάλυση διαφόρων συστημάτων:  

- Μoving fader  
- VCA  

• Η εφαρμογή του κομπιούτερ στη φάση της μείξης του ήχου – Πρακτική εφαρμογή 
• Μοντάζ μειξαρισμένου υλικού σε:  

- αναλογική ταινία  
- ψηφιακή ταινία  
- DAT  
- hard disk 

 
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄  
Στόχος: Η εκμάθηση της θεωρίας και της χρήσης των σύγχρονων εφέ, η τελική φάση της 
μείξης των ήχων και πρακτική εξάσκηση με προηχογραφημένο υλικό σε πολυκάναλο (16 
ή 24) στούντιο. Επίσης, η γνωριμία του καταρτιζομένου με τη θεωρία της εγγραφής και 
αναπαραγωγής ήχου. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

• Η χρήση των εφέ, όπως περιγράφονται στο μάθημα «Θεωρία Αudio ΙΙ» .  
• Η χρήση των patchbays  
• Η φάση της μείξης του ήχου σε στάδια:  

- basic trucks  
- rythm mix  
- vocal mix  
- backing vocal mix  
- effect mix  

• Τα διάφορα είδη μουσικής μείξης και οι απαιτήσεις τους:  
- Ορχηστρικά  
- Μουσική με τραγούδι  
- Διαφημηστικά σποτ ραδιοφώνου  
- Διαφημιστικά σποτ τηλεόρασης  
- Βίντεο κλιπ 
- Κινηματογραφική μείξη  

• Ανάλυση με συγκεκριμένα παραδείγματα από όλα τα είδη μουσικής και η επεξερ-
γασία τους για ένα επιτυχημένο mix:  
- Ποπ – Ροκ  
- Ντίσκο 
- Χάουζ 
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- Κλασική  
- Ρέιβ 
- Ελληνική σύγχρονη  
- Ελληνική έντεχνη κτλ.  

• Ραδιόφωνο  
• Τηλεοπτική σειρά / σαπουνόπερα  
• Τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτ  
• Τηλεοπτικοί ήχοι εφέ  
• Ευρωπαϊκός και αμερικανικός κινηματογράφος 
• Surround mix: ο ρόλος τους στα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα – προοπτικές 

εξέλιξης – πρακτικά παραδείγματα  
• Μείξη με συγχρονισμό δύο μαγνητοφώνων (48 κανάλια)  
• Συστήματα ολικής επαναφοράς για κονσόλες ήχο – εφαρμογή τους στη μείξη  
• Πρακτική εφαρμογή συστήματος «Total recall» στη μείξη. 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΜΕΙΞΗΣ ΗΧΟΥ Ι, ΙΙ  
EΞΑΜΗΝΟ Γ΄: Εργαστήριο 2 ώρες / εβδομάδα  
EΞΑΜΗΝΟ Δ΄: Εργαστήριο 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Η πρακτική εξάσκηση στο μάθημα «Επεξεργασία / Μείξη ήχου Ι, ΙΙ».  
 
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄ και Δ΄  
Οι καταρτιζόμενοι θέτουν σε εφαρμογή τις θεωρητικές πληροφορίες του προαναφερθέ-
ντος μαθήματος με σκοπό να εξοικειωθούν στο ακουστικό περιβάλλον του στούντιο και 
να μάθουν να ισορροπούν τις εντάσεις των οργάνων, τις χροιές και τη χρήση των περι-
φερειακών μηχανημάτων. Χρησιμοποιούν προηχογραφημένες ταινίες, τις οποίες επεξερ-
γάζονται, και μιξάρουν διάφορα είδη μουσικής. 
 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟ   
EΞΑΜΗΝΟ Δ΄: Θεωρία 2 ώρες / εβδομάδα  
 
Στόχος: Να γνωρίσει ο καταρτιζόμενος το ρόλο και τις ευθύνες του μουσικού παραγω-
γού για ραδιόφωνο, τηλεόραση και κινηματογράφο.  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
Όλες οι γνώσεις του μαθήματος «Παραγωγή μουσικής για δισκογραφία», προσαρμοσμέ-
νες στις ανάγκες για την παραγωγή masters. 

• Χρόνος – χρήμα   
• Καλλιτέχνες  
• Συμβόλαια  
• Παραγωγές  
• Καλλιτεχνικά συμβόλαια  
• Προσχεδιασμός παραγωγής  
• Ντέμο  
• Προστασία δικαιωμάτων  
• Επιλογή  

- τραγουδιών  
- στούντιο  
- ενορχηστρωτών  
- μουσικών  
- ηχοληπτών  
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• Ηχογράφηση  
• Playback  
• Mix Editing  
• Επιλογή στούντιο – mastering   
• Στούντιο κοπής / Επιμέλεια εξωφύλλων  
• Επιμέλεια διαφήμισης  
• Σχέδια για τον επόμενο δίσκο  
• Στήσιμο καριέρας καλλιτεχνών. 

 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ  
 
Απαιτήσεις εγκαταστάσεων:  
 

1. Περίπου 80 τ.μ. ενιαίου χώρου, καθαρού από υδραυλικές εγκαταστάσεις, χωρίς κο-
λώνες, με ύψος 3 μ. 

2. Διαμόρφωση του χώρου σε δύο μέρη: στούντιο – control room 
3. Ηχομόνωση – ακουστική, πλήρης κατασκευή και διαρρύθμιση των χώρων 
4. Αυτόνομος εξαερισμός – κλιματισμός  
5. Ηλεκτρική μονοφασική παροχή ισχύος 20 ΚVA. 

 
Απαιτήσεις μηχανημάτων:  
 

1. Κονσόλα ηχογράφησης – μείξης και με ραδιοφωνικές προδιαγραφές 24/24 
2. Πολυκάναλο μαγνητόφωνο 8 ή 16 καναλιών  
3. Δύο μαγνητόφωνα δύο καναλιών με δυνατότητα μοντάζ 
4. Δύο επαγγελματικά πικ απ 
5. Δύο διαφορετικά συστήματα μόνιτορ 
6. Συστήματα singnalization 
7. Σύστημα ενδοσυνεννόησης 
8. Σύστημα Que 
9. Ένα CD player  
10. Δύο κασετόφωνα  
11. Ενα DAT  
12. Μια τζιγκλιέρα  
13. Συλλογή επαγγελματικών μικροφώνων  
14. Περιφερειακά συστήματα εφέ  
15. Βοηθητικά εξαρτήματα (βάσεις μικροφώνων, ακουστικά, καλώδια κλπ.)  
16. Επίπλωση του χώρου  
17. Απαραίτητη μικροσκεύη  
18. Καλωδιώσεις, βυσματώσεις, εγκατάσταση, ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας 

των μηχανημάτων  
19. Μικρό σύστημα Post Production (editing)  
20. Μικρό Midi setup (computer – mother keybords – samplers - expanders)  
21. Perfore. 

 
Θα βοηθούσε πολύ στο booking του στούντιο για τα πρακτικά μαθήματα και τα εργαστή-
ρια των καταρτιζομένων το μικρό σύστημα Post Production (editing) να αποτελεί ξεχωρι-
στό στούντιο 20 τ.μ. με ένα μικρό vocal booth. 


