
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/35836/22-7-1999 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η 

εξεταστέα ύλη κατά οικογένεια οργάνου και κατηγορία καλλιτεχνικού προσωπικού, ορίζεται 

ως εξής: 

 

ΒΙΟΛΕΣ  

Κορυφαίοι Α’ 3η Κατηγορία  

α. Ένα από τα κοντσέρτα HINDEMITH, BARTOK, το 1ο μέρος.  

β. Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, ολόκληρο.  

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. 

δ. Prima vista.  

 

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ  

Κορυφαίοι Α’ 3η Κατηγορία  

α. Ένα από τα κοντσέρτα DITTERSDORF, KOUSSEVITSKY, BOTTESINI ολόκληρο.  

β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα 

γ. Prima vista. 

 

Β΄ ΒΙΟΛΙΑ  

Κορυφαίοι Β’ 4η Κατηγορία  

α. BEETHOVEN: Ρομάντσα σε σολ. 

β. LALO: Ισπανική Συμφωνία , 2ο μέρος. 

γ. MOZART: Ένα από τα κοντσέρτα Νο 3 (σε σολ), Νο 4 (σε ρε), Νο 5 (σε λα), το 1ο μέρος με 

Cadenza.  

δ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. 

ε. Prima vista. 

  



 

ΒΙΟΛΕΣ  

Κορυφαίοι Β’ 4η Κατηγορία  

α. To 3o και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER. 

β. Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το 1ο μέρος.  

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα. 

δ. Prima vista. 

 

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ  

Κορυφαίοι Β΄4η Κατηγορία  

α. Ένα από τα κοντσέρτα SCHUMANN, DVORAK το 1ο μέρος.  

β. HAYDN: Κοντσέρτο σε ρε μείζονα, το 1ο μέρος (με Cadenza).  

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα 

δ. Prima vista. 

 

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ  

Κορυφαίοι Β ΄4η Κατηγορία  

α. Δυο μέρη (αργό και γρήγορο) από τα κοντσέρτα DITTERSDORF, KOUSSEVITSKY, BOTTESINI.  

β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα 

γ. Prima vista. 

 

ΟΜΠΟΕ ( Οξύαυλος)  

Κορυφαίοι Β ΄ 4η Κατηγορία  

α. MOZART: Κοντσέρτο σε ντο μειζ, KV 314 το 1ο μέρος (με Cadenza) και το 2ο μέρος 

β. DONIZETTI: Κοντσερτίνο (Andante και παραλλαγές 1,2,3) ή PASCULLI (Hommage a Bellini) 

ή HINDEMITH (σονάτα για αγγλικό κόρνο). 

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα  

δ. Prima vista. 

  



 

ΦΑΓΚΟΤΑ ( βαρύαυλος)  

Κορυφαίοι Β 4η Κατηγορία  

α. MOZART: Κοντσέρτο KV 191 το 1ο μέρος με Cadenza και το 2ο μέρος.  

β. GRAHAM WATERHOUSE: Σονάτα για κόντρα φαγκότο, opus 37. Κατ’εξαίρεσιν αυτό το 

έργο, και δεδομένης της σπανιότητάς του, όσοι Μουσικοί καταθέσουν υποψηφιότητα, θα 

μπορέσουν κατόπιν να το παραλάβουν από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. 

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα  

δ. Prima vista. 

 

ΚΡΟΥΣΤΑ  

Κορυφαίοι Β’ 4η Κατηγορία  

α. Ένα έργο για τύμπανα, επιλογής του υποψηφίου, διάρκειας 1’ 30’’ περίπου ή ένα έργο για 

κρουστά, επιλογής του υποψηφίου, ίδιας διάρκειας. 

β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα  

γ. Prima vista. 

 

Β΄ ΒΙΟΛΙΑ  

Μουσικοί 5η Κατηγορία  

α. Ένα από τα κοντσέρτα WIENIAWSKY No2, MENDELSSOHN, BRUCH, το 1ο μέρος με 

Cadenza. 

β. ΜΟΖΑRT: Ένα από τα κοντσέρτα Νο 3 (σε σολ), Νο 4 (σε ρε), Νο 5 (σε λα), το 1ο μέρος με 

Cadenza.  

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli). 

 

ΒΙΟΛΕΣ  

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5η Κατηγορία  

α. To 3o και 4ο μέρος μιας από τις σουίτες του REGER. 

β. Ένα από τα κοντσέρτα HOFMEISTER, STAMITZ, το 1ο μέρος.  

γ. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli). 

  



 

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ 5η Κατηγορία  

α. Δυο μέρη (αργό και γρήγορο) από τα κοντσέρτα DITTERSDORF, KOUSSEVITSKY, BOTTESINI.  

β. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα (χωρίς τα Soli). 

 

Τα ορχηστρικά αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθούν 

είκοσι (20) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για κάθε όργανο 

ξεχωριστά. 

 

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας μουσικού για δύο (2) θέσεις, η εξέταση για τη 

δεύτερη θέση γίνεται μόνο στα σημεία που δεν συμπίπτει η εξεταστέα ύλη των δύο θέσεων. 

 


