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Το εργαστήριο προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης τεχνολογίας κιθάρας πολλαπλών 
στόχων. Απευθύνεται σε όποιον, χωρίς να ανακατευτεί με εργαλεία,  θέλει να κάνει μια 
εμβάθυνση στις γνώσεις του και να γνωρίσει από κοντά τεχνικά θέματα της κιθάρας ή του 
μπάσου του ώστε να αντιλαμβάνεται καλύτερα το όργανο που χειρίζεται. Σε όποιον θέλει 
να μπορεί να κάνει κάποια τεχνικά πράγματα μόνος του αλλά σωστά (να ρυθμίζει το μανίκι, 
να αλλάζει ηλεκτρικά μέρη ή να κάνει set up). Σε όποιον θέλει να μάθει να κατασκευάζει 
ένα όργανο, και σε αυτόν  που θέλει να γίνει επαγγελματίας guitar tech και θέλει να έχει 
και καλές γνώσεις repair. 
 
Για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι διαφορετικοί στόχοι το εργαστήριο παρέχει 
μεμονωμένα πακέτα εκπαίδευσης προς πώληση. Ο μαθητής διαλέγει ποια θα 
παρακολουθήσει και ο συνδυασμός τους δημιουργεί και το επιθυμητό αποτέλεσμα.  
 
 Έχουν δημιουργηθεί  7  πακέτα τα οποία και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Στις 
περιγραφές των πακέτων περιγράφω ανά στόχο ποια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε 
μεμονωμένα και ποια υποχρεωτικά για να έχετε δικαίωμα παρακολούθησης στο επόμενο. 
 
 Το κόστος συμμετοχής ανά ώρα είναι 20 ευρώ. Οι συναντήσεις διαρκούν 2.5 ώρες μέσο 
όρο. Ένας ικανοποιητικός ρυθμός εκπαίδευσης είναι 2 ραντεβού το μήνα, ένα ανα 2 
εβδομάδες.  
 
Τα μαθήματα γίνονται σε ομάδες 4 ατόμων. Όποιος θέλει να τα παρακολουθήσει μπορεί να 

συμπληρώσει και να μου στείλει τη συνημμένη φόρμα ενδιαφέροντος ώστε να μπορέσω να 

τον ταιριάξω σε κάποια ομάδα. Αφού η ομάδα θα έχει συμπληρωθεί, ο ενδιαφερόμενος 

ενημερώνεται για την ημέρα και ώρα που θα γίνει η εκπαίδευση και θα πρέπει να κάνει 

προπληρωμή όλου του πακέτου.  Η προπληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης από 

το σπίτι σας ή στο εργαστήριο μέσω πιστωτικής κάρτας σε ημερομηνία νωρίτερα από την 

εκτέλεση του μαθήματος (σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και η δυνατότητα άτοκων 

δόσεων).  

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα προβάλλονται σημειώσεις – κείμενα και εικόνες, 

υλικό που θα αποστέλλεται στα email των μαθητών την επόμενη ημέρα. Με την 

ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας το εργαστήριο χορηγεί και το ανάλογο 

πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος. Στους μαθητές που θα παρακολουθήσουν 

όλα τα εκπαιδευτικά πακέτα, και θα κριθούν ικανοί, θα χορηγηθεί δίπλωμα αναγνώρισης 

με την ισχύ του ονόματος και της φήμης του εργαστηρίου. 

Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής για λόγους ανωτέρας βιας δεν μπορεί να έρθει σε 

κάποια συνάντηση υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης on line από το σπίτι του. Σε 

διαφορετική περίπτωση  το μάθημα βιντεοσκοπείται ώστε να μπορέσει να το 

παρακολουθήσει κάποια άλλη στιγμή στο εργαστήριο. 



 

 

 

 

Κόστος 70 ευρώ – Μία συνάντηση διάρκειας 3.5 ωρών. Ανεξάρτητο μάθημα, μπορεί να το 
κάνει όποιος θέλει. 

Αυτή είναι και η πρώτη επαφή ώστε  κάποιος που ενδιαφέρεται να δει τον τρόπο που 
γίνονται τα μαθήματα χωρίς να είναι δεσμευμένος για τα επόμενα. 

 



 

 

 

 

 
Κόστος 300 ευρώ - 6 συναντήσεις 2.5 ωρών. Αυτόνομο μάθημα που μπορεί κάποιος να το 
παρακολουθήσει ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα αλλά υποχρεωτικό  για να συνεχίσει σε 
set up, construction, frets, repair κτλ 

 



 

 

 

 

 

 

Κόστος 300 ευρώ - 6 συναντήσεις 2.5 ωρών. Για να το παρακολουθήσεις πρέπει να έχεις 
ολοκληρώσει τις δυο προηγούμενες ενότητες “Truss rod Unlock” και “Understanding Specs 
and Hardware”.  Υποχρεωτικό μάθημα για να συνεχίσεις σε  construction, frets, repair κτλ 



 
 
 
 
 

Κόστος 200 ευρώ - 4 συναντήσεις 2.5 ωρών, ανεξάρτητο μάθημα χωρίς υποχρεωτικό 
συνδυασμό με άλλα πακέτα. Υποχρεωτικό μάθημα αν θες να συνεχίσεις σε Solid body 
Construction ή Guitar Repair. Απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση παρακολούθησης θα 
έχουν οι μαθητές που  αποδεδειγμένα έχουν καλές γνώσεις και εμπειρία ηλεκτρονικής. 

 



 

 

Κόστος 600 ευρώ.  12 μαθήματα συνολικής διάρκειας  30 ωρών. 

Οι συναντήσεις είναι κατα μέσο όρο ανα μήνα με στόχο να ολοκληρωθούν σε μια σεζόν. 

Με την αγορά αυτού του πακέτου ο μαθητής έχει το δικαίωμα αγορά εισητηρίων  (Lesson Ticket) για 

την "Repair Masterclass"  ώστε να μην καθυστερήσει η συνολική του εκπαίδευση στην περίπτωση που 

υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός και διεκδίκηση του διπλώματος                                

"Enigma Guitar Workshop - Verified Guitar Tech" 

Για να έχει κάποιος δικαίωμα συμμετοχής στην ενότητα "Solid Body Construction" θα πρέπει να έχει 

παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις ενότητες "Trussrod Unlock", "Understanding Specs and Hardware", 

"Set up is Art" και "Passive Electronics" 

 



 

Είναι η μοναδική ενότητα που δεν διδάσκεται σε συγκεκριμένα Group και ο ενδιαφερόμενος μπορεί 

να συμμετέχει όποτε και όπου θέλει αυτοβούλως. 

Μέσω πλατφόρμας e-mail θα ενημερώνεται για το πότε θα πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες 

επισκευές ώστε να μπορεί να δηλώνει συμμετοχή αν το επιθυμεί.  Για κάθε επισκευή το κόστος 

παρακολούθησης είναι 25 ευρώ (αγορά Lesson Ticket).  Ο χρόνος παρακολούθησης είναι ανάλογα τo 

αντικείμενο εφόσον είναι σε πραγματικές συνθήκες. Μέσος όρος είναι η 1,5 ώρα. 

Για επισκευές που δεν κρατάνε μόνο μια μέρα, επειδή π.χ πρέπει να στεγνώσει μια κόλλα. δεν υπάρχει 

επιπλέον επιβάρυνση. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μαθητές έχουν παρακολουθήσει τα πακέτα "Trussrod Unlock", 

"Understanding Specs and Hardware", "Set up is Art" , "Passive Electronics" 

και έχουν ξεκινήσει τη συμμετοχή τους στην ενότητα "Solid body construction".                                   



 
 

 

Αυτή είναι η "έξυπνη υπηρεσία" του εργαστηρίου για να βοηθήσει τους μαθητές να πατήσουν στα 

πόδια τους.  

Για τους μαθητές που έχουν αρχίσει να παρέχουν υπηρεσίες και θα χρειαστεί πχ να κάνουν ένα fret 

dress θα μπορούν να το κάνουν στο δικό μου χώρο χρησιμοποιώντας ακριβό επαγγελματικό 

εξοπλισμό ώστε να παρέχουν και το αποτέλεσμα που πρέπει στους πελάτες τους. 

Το κόστος της υπηρεσίας είναι 10 ευρώ ανα ώρα. 

 

 



                   ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 

 

Ανάλογα το στόχο που θέλουμε να εκπληρώσουμε με την συμμετοχή στα μαθήματα του 
εργαστηρίου μεταβάλλεται  ο χρόνος εκπαίδευσης καθώς και το κόστος αυτών. Για να 
βοηθηθείτε πάνω σε αυτό παραθέτω τα ακόλουθα σενάρια συνολικής εκπαίδευσης: 

 

«Θέλω να μπορώ να ρυθμίζω την εσωτερική βέργα της κιθάρας ή του μπάσου μου με το 
πιο ασφαλή και ακριβή τρόπο» :  Παρακολούθηση του πακέτου Truss Rod Unlock.                      
Μια συνάντηση 3.5 ωρών – κόστος 70 ευρώ 

 

«Θέλω να μπορώ να αλλάζω μαγνήτες ή να κάνω και όλο το Wiring, καθώς και να 
επισκευάζω μόνος μου τις πιθανές βλάβες στα  ηλεκτρικά μέρη της κιθάρας μου»: 
Παρακολούθηση του πακέτου Passive Electronics                                                                                                                                                                     
4  Συναντήσεις συνολικής διάρκειας 10 ωρών – κόστος 200 ευρώ 

 

«Δεν θέλω να πιάσω εργαλεία στα χέρια μου αλλά θα ήθελα να διαθέτω μια καλή 
κατάρτιση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κιθάρας ώστε να εμβαθύνω στον 
τρόπο κατασκευής και λειτουργίας της»:                                                                  
Παρακολούθηση του πακέτου Understanding Specs And Hardware                                              
6  Συναντήσεις συνολικής διάρκειας 15 ωρών κόστος 300 ευρώ 

 

«Θέλω να μπορώ να συντηρώ και να σετάρω άριστα τις κιθάρες μου μόνος μου»:     
Παρακολούθηση των πακέτων Truss Rod Unlock, Understanding Specs And Hardware,          
Set up is Art                                                                                                                                               
13  Συναντήσεις συνολικής διάρκειας 33.5 ωρών – κόστος 670 ευρώ 

 

«Θέλω να μπορώ να κατασκευάζω μόνος μου μασίφ ηλεκτρικά όργανα»:         
Παρακολούθηση των πακέτων Truss Rod Unlock, Understanding Specs And Hardware,          
Set up is Art, Passive Electronics και  Solid Body Construction.                                                      
29 Συναντήσεις συνολικής διάρκειας 73.5 ωρών – κόστος 1470 ευρώ 

 

«Θέλω να γίνω επαγγελματίας τεχνικός κιθάρας και να παρέχω όλο το εύρος των 
υπηρεσιών»:  Παρακολούθηση των πακέτων Truss Rod Unlock, Understanding Specs And 
Hardware, Set up is Art, Passive Electronics, Solid Body Construction και  Repair Masterclass.  
29 Συναντήσεις συνολικής διάρκειας 73.5 ωρών με κόστος 1470 ευρώ  συν τις συναντήσεις 
του πακέτου Repair Masterclass όπου μπορείς να παρακολουθήσεις όσα μαθήματα θες 
όσες φορές θες με 25 ευρώ το ένα αγορά εισιτηρίου.                                                                                                                                                                            

  

                                                                                                                                                                       


