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Τποςπγείο Παιδείαρ: Σί πποβλέπεηαι για ηη λειηοςπγία ηυν Μοςζικών 

ζσολείυν και ηιρ εγγπαθέρ και ηιρ μεηεγγπαθέρ ηυν μαθηηών ζύμθυνα με 

ηην ηελεςηαία ηποποποίηζη (ΦΔΚ 1012Β/26/5/2011) 

Αξηζκ. 60235/Γ7/11 (ΦΔΚ 1012 Β/26-5-2011): 

Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο αξηζ. Γ2/3850/ 16.6.1998 (ΦΔΚ 658/η.Β/1.7.1998) απφθαζεο 

Τπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ «Λεηηνπξγία Μνπζηθψλ ρνιείσλ». 

  

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 167/η.Α΄) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξ. 11 (πεξηπηψζεηο β΄, γ΄, δ΄ 

θαη ε΄) θαη ην άξζξν 8 παξ. 9 (πεξηπηψζεηο β΄, γ΄, δ΄, ε΄ θαη ζ΄). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. Γ2/3345/2.9.1988 ππνπξγηθήο απφθαζεο «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 

Μνπζηθψλ ρνιείσλ» πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 1824/1988 (ΦΔΚ 

296/η.Α΄/30.12.1988) θαη ηδίσο ηελ παξ. 12 απηήο. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Γ2/3850/16.6.98 (ΦΔΚ 658/ Β΄/1.7.1998) ππνπξγηθήο απφθαζεο 

«Λεηηνπξγία Μνπζηθψλ ρνιείσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ αξηζ. 58407/ Γ7/14.6.2005 (ΦΔΚ 

811/Β΄/14.6.2005) ππνπξγηθή απφθαζε «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Γ2/3850/29.5.1998 απφθα-

ζεο Τπ. Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ». 

4. Σελ αξηζ. 120171/Γ7/27-9-2010 (ΦΔΚ 323/ΤΟΓΓ/6-10-2010 δηφξζσζε ζθάικαηνο ΦΔΚ 

354/ΤΟΓΓ/2-11-2010) ππνπξγηθή απφθαζε «πγθξφηεζε Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο Μνπζηθψλ 

ζρνιείσλ» φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηε 153015/Γ7/2-12-2010 (ΦΔΚ 393/η. ΤΟΓΓ/6-12-2010) 

ππνπξγηθή απφθαζε «πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 120171/ Γ7/27.9.2010 ππνπξγηθήο 

απφθαζεο (ΦΔΚ 323/η. ΤΟΓΓ/6-10-2010, δηφξζσζε ζθάικαηνο ΦΔΚ 354/η. ΤΟΓΓ/2-11-2010) κε 

ζέκα «πγθξφηεζε Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο Μνπζηθψλ ζρνιείσλ». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2986/2002 (ΦΔΚ 24/Α΄/13.2.2002) «Οξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Τπεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2525/1997 θαη ηδίσο ην άξζξν 7 παξ. 2. 

7. Σελ αξηζ. Γ2/5145/25-9-1998 ππνπξγηθή απφθαζε «Δγγξαθή καζεηψλ ζηα Πεηξακαηηθά 

Μνπζηθά Γπκλάζηα». 

8. Σελ Πξάμε 26/18.4.2011 ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο Μνπζηθψλ ρνιείσλ. 

9. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

Σξνπνπνηνχκε θαη ζπκπιεξψλνπκε ηελ αξηζ. Γ2/3850/ 16.6.98 (ΦΔΚ 658/Β΄/1.7.1998) ππνπξγηθή 

απφθαζε «Λεηηνπξγία Μνπζηθψλ ρνιείσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 

58407/Γ7/14.6.2005 (ΦΔΚ 811/Β΄/14.6.2005) ππνπξγηθή απφθαζε «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

Γ2/ 3850/29.5.1998 απφθαζεο Τπ. Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ», σο εμήο: 
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Α. ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗΝ Α΄ ΣΑΞΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΣΩΝ ΜΟΤΙΚΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ, 

παπάγπαθοι 1 έυρ 8. 

1. ηα Μνπζηθά ρνιεία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Α΄ ηάμε ησλ Γπκλαζίσλ ησλ ζρνιείσλ απηψλ 

εγγξάθνληαη καζεηέο, απφθνηηνη ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, χζηεξα απφ επηινγή. Η δηαδηθαζία 

επηινγήο δηελεξγείηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15 κέρξη 30 Ινπλίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο θαη 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 κέρξη 11 επηεκβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ 

έηνπο. 

2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ ησλ 

Μνπζηθψλ ρνιείσλ ν Γηεπζπληήο ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ εηζεγείηαη ζηελ Καιιηηερληθή Δπηηξνπή ε 

νπνία γλσκνδνηεί ζρεηηθά. Η ηειηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. 

Σα θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ είλαη: ε θηεξηαθή 

ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ, ην ππάξρνλ κφληκν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ, ε 

δπλαηφηεηα πξφζιεςεο αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα φιεο νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

3. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο νθείινπλ λα 

ππνβάινπλ αίηεζε ζην Μνπζηθφ ρνιείν ηεο πεξηνρήο ηνπο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 10 κέρξη 

31 Μαΐνπ θάζε έηνπο. 

4. Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ καζεηψλ ζηελ επηινγή γηα θνίηεζε ζε Μνπζηθφ ρνιείν δελ ζηεξεί 

ην δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζε άιιν Πξφηππν 

Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην. 

5.  Γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηψλ πνπ ζα θνηηήζνπλ ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ ησλ Μνπζηθψλ 

ρνιείσλ, ζπγθξνηείηαη γηα θάζε Μνπζηθφ ρνιείν, Δπηηξνπή Δπηινγήο (Δ.Δ.) πνπ νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο θαη κε ηελ εηζήγεζε ηεο Καιιηηερληθήο 

Δπηηξνπήο θαη απνηειείηαη απφ: 

α. Έλα κέινο ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο (ηαθηηθφ ή αλαπιεξσκαηηθφ) ηνπ θιάδνπ ΠΔ16 ή 

έλα (1) δεκφζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ θιάδνπ ΠΔ 16 ή TE 16 (Μνπζηθήο), κε νξγαληθή ζέζε ζε 

άιιν Μνπζηθφ ρνιείν ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο, σο Πξφεδξν. 

β. Σέζζεξηο (4) θαζεγεηέο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 16 ή ΣΔ16, κε νξγαληθή ζέζε ή απφζπαζε ζε 

άιιν Μνπζηθφ ρνιείν ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο, σο κέιε, θαζψο θαη δχν 

αλαπιεξσηέο ηνπο. 

γ. Έλαλ εθπαηδεπηηθφ νπνηνπδήπνηε θιάδνπ (κφληκν ή αλαπιεξσηή) πνπ ππεξεηεί ζην 

Μνπζηθφ ρνιείν, σο Γξακκαηέα. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε ζπγθξφηεζε ηεο Δ.Δ. σο άλσ, ηφηε ζηελ Δ.Δ. κπνξνχλ 

λα ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 16 ή TE 16 κε νξγαληθή ζέζε ζε ζρνιεία γεληθήο παηδείαο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο. Γελ δηθαηνχληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ σο κέιε Δ.Δ. ησλ εδαθίσλ α’ θαη β’ δηδάζθνληεο ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ ζην 

νπνίν δηελεξγείηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο. 

Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη κφλν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ εδαθίσλ α θαη β. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 100 κε δπλαηφηεηα πξνζαχμεζεο έσο 

20%, νξίδνληαη δύο Δ.Δ. ζύμθυνα με ηα εδάθια α’, β’ και γ’. Σηο δχν Δ.Δ. επνπηεχεη ε Γεληθή 

Δπηηξνπή Δπηινγήο (Γ.Δ.Δ.) ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ ε νπνία νξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ην Μνπζηθφ ρνιείν, 

κε ηελ εηζήγεζε ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο, θαη απνηειείηαη απφ: 

δ. ηνλ Πξφεδξφ ηεο πνπ είλαη έλα κέινο ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο (ηαθηηθφ ή 

αλαπιεξσκαηηθφ) ηνπ θιάδνπ ΠΔ 16 ή έλαο (1) δεκφζηνο εθπαηδεπηηθφο ηνπ θιάδνπ ΠΔ 16 

ή TE 16 (Μνπζηθήο), κε νξγαληθή ζέζε ζε άιιν Μνπζηθφ ρνιείν ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο 

Γηεχζπλζεο, 

ε. ηνπο δχν Πξνέδξνπο ησλ Δ.Δ., σο κέιε θαη 

ζη. Γξακκαηέα ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Δ. θαη είλαη έλαο απφ 

ηνπο γξακκαηείο ησλ επηκέξνπο Δ.Δ. 

ε πεξίπησζε αδπλακίαο πιήξσζεο ηεο ζέζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γ.Δ.Δ. ή ησλ δχν Δ.Δ. 

ζχκθσλα κε ηα εδάθηα α’ θαη δ’ θαη εθφζνλ δελ παξίζηαηαη κέινο ηεο Καιιηηερληθήο 

Δπηηξνπήο, δχλαηαη λα κεηαθηλεζεί γηα εθηέιεζε θαζεθφλησλ Πξνέδξνπ, κε εηζήγεζε ηεο 

Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο, εθπαηδεπηηθφο ΠΔ 16 κε νξγαληθή ζέζε ζε Μνπζηθφ ρνιείν απφ 

άιιε Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζε ή λα πιεξσζεί ε ζέζε απφ ηνλ νηθείν ρνιηθφ 

χκβνπιν Μνπζηθήο ΠΔ16. 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ Δ.Δ. ή ζηελ 

Γ.Δ.Δ. ρσξίο δηθαίσκα βαζκνιφγεζεο θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε 

δηνηθεηηθή ζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. 

Η ακνηβή ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ. πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

6. Θέμαηα ζηα οποία αξιολογούνηαι οι ςποτήθιοι μαθηηέρ για ηην εγγπαθή ηοςρ ζηην Α΄ 

ηάξη Γςμναζίος ηος Μοςζικού σολείος είναι: Ρπζκφο, Αθνπζηηθή ηθαλφηεηα, Φσλεηηθή 

ηθαλφηεηα, Γηάθξηζε ερνρξσκάησλ θαη πξναηξεηηθά έλα Μνπζηθφ Όξγαλν (επξσπατθφ ή παξαδνζηα-

θφ), ζε επίπεδν αληίζηνηρν ηνπιάρηζηνλ ηεο Καησηέξαο ρνιήο. Κάζε έλα απφ ηα ζέκαηα απηά 

αμηνινγείηαη ρσξηζηά απφ ηνπο βαζκνινγεηέο ζηελ εηθνζάβαζκε θιίκαθα. Η βαζκνινγία ηνπ θάζε 

βαζκνινγεηή θαηαρσξίδεηαη ζε εηδηθφ θχιιν εμέηαζεο ππνςεθίσλ πνπ θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ βαζκνινγεηή θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Δ. 

Σν άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ πέληε (5) βαζκνινγεηψλ, αλά εμεηαδφκελν ζέκα, απνηειεί ηνλ 

ηειηθφ βαζκφ ηνπ ζέκαηνο απηνχ κε άξηζηα ην εθαηφ (100). Σν άζξνηζκα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

κνλάδσλ πνπ ζπγθέληξσζε ν ππνςήθηνο δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηέζζεξα (4), γηα ηνπο ππνςεθίνπο 

πνπ εμεηάδνληαη κφλν ζηα ηέζζεξα ππνρξεσηηθά ζέκαηα θαη, θαη’ αληηζηνηρία, δηα ηνπ πέληε (5), γηα 

φζνπο επηιέγνπλ λα εμεηαζηνχλ θαη ην Μνπζηθφ Όξγαλν, αλάγεηαη ζηελ εθαηνληάβαζκε θιίκαθα. 

Σα ζέκαηα εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ καζεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο 

πξνεηνηκάδνληαη κε επζχλε ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο Μνπζηθψλ ρνιείσλ ηνπ Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. θαη 

παξαδίδνληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Δ. ή εθφζνλ ζπγθξνηεζεί Γ.Δ.Δ. ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γ.Δ.Δ. θάζε 

Μνπζηθνχ ρνιείνπ, κε επζχλε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο, ζθξαγηζκέλα, 

θαη απνζθξαγίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Δ. ή ηεο Γ.Δ.Δ. ελψπηνλ φισλ ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο ακέζσο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο. Σα ζέκαηα δχλαληαη λα απνζηαινχλ 

θαη ειεθηξνληθά κέζσ VBI. 
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7. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ζπλέξρεηαη ε Δ.Δ. ή ε Γ.Δ.Δ. κε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο θαη κε βάζε ηα εηδηθά θχιια εμέηαζεο, ζπληάζζεη πίλαθα εμεηαζζέλησλ θαηά 

θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά κέρξη ηνλ ειάρηζην ζπλνιηθφ βαζκφ επίδνζεο ησλ πελήληα (50) 

κνλάδσλ. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ησλ εμεηαζζέλησλ αλαξηάηαη ζην νηθείν ζρνιείν θαη δηαβηβάδεηαη 

ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

ηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ δχλαληαη λα εγγξαθνχλ σο επηηπρφληεο φζνη 

καζεηέο πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 απηήο ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο θαη νη νπνίνη δελ 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηνπο εηθνζηηέζζεξηο (24) αλά ηάμε ή ηκήκα ηάμεο. Οη ππφινηπνη 

ππνςήθηνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα ραξαθηεξίδνληαη σο επηιαρφληεο. ε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζην Μνπζηθφ ρνιείν καζεηέο πνπ δελ ζπγθεληξψλνπλ ηνλ 

ειάρηζην ζπλνιηθφ βαζκφ επηηπρίαο ησλ πελήληα (50) κνλάδσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη ηζνβαζκίζαληεο ζηελ ηειεπηαία ζέζε είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηξεηο, γίλεηαη 

θιήξσζε. 

8. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ πνπ επειέγεζαλ γηα λα θνηηήζνπλ ζηελ Α΄ ηάμε Γπκλαζίνπ ησλ 

Μνπζηθψλ ρνιείσλ, εθνδηάδνληαη κε ζρεηηθφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ην νπνίν πξνζθνκίδνπλ ζην 

γπκλάζην φπνπ γξάθηεθε ην παηδί ηνπο κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα εγγξαθήο, κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ 

απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ θελέο ζέζεηο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ απφ 

κεηεγγξαθή καζεηψλ ζε άιιν γπκλάζην θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, νη ζέζεηο απηέο ζα 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξψην θαηά ζεηξά ππνςήθην απφ ηνλ πίλαθα επηιαρφλησλ πνπ 

ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν άζξνηζκα κνλάδσλ. 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ Α΄ ηξηκήλνπ νη θελέο ζέζεηο δελ ζπκπιεξψλνληαη. 

Β. ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ - ΦΟΙΣΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ, παπάγπαθοι 1 και 2. 

1. Μεηεγγξαθέο καζεηψλ ζε νπνηαδήπνηε ηάμε ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ (Γπκλαζίνπ - Λπθείνπ), απφ 

άιιν Μνπζηθφ ρνιείν πξαγκαηνπνηνχληαη εθφζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο ζην Μνπζηθφ ρνιείν 

ππνδνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2. Αλ ππάξμνπλ θελέο ζέζεηο ζηηο Β΄ θαη Γ’ ηάμεηο Γπκλαζίνπ θαζψο θαη ζηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ απφ 

κεηεγγξαθή, απνκάθξπλζε καζεηψλ ή νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, ηφηε απηέο νη θελέο ζέζεηο 

ζπκπιεξψλνληαη κέζσ θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζην δεχηεξν 

δεθαήκεξν ηνπ κελφο επηεκβξίνπ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο. Οη εμεηάζεηο απηέο δηελεξγνχληαη απφ 

Δπηηξνπή θαηαηαθηεξίσλ εμεηάζεσλ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο. 

Η επηηξνπή απνηειείηαη απφ: α. Έλαλ θαζεγεηή ηνπ θιάδνπ ΠΔ 16, κε βαζκφ Α΄ θαη κε 

νξγαληθή ζέζε ζην Μνπζηθφ ρνιείν σο Πξφεδξν. 

β. Σέζζεξηο θαζεγεηέο θαη θαηά πεξίπησζε πέληε, ηνπ θιάδνπ Π Δ 16 ή TE 16, κνλίκνπο κε 

νξγαληθή ζέζε ή απφζπαζε ζην Μνπζηθφ ρνιείν ή αλαπιεξσηέο, σο κέιε θαη γ. Έλαλ 

θαζεγεηή νπνηνπδήπνηε θιάδνπ, σο Γξακκαηέα. 

Οη θαζεγεηέο ησλ εδαθίσλ α’ θαη β’ νξίδνληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο κε ηηο εμήο εηδηθεχζεηο: 

Θεσξεηηθφο Δπξσπατθήο Μνπζηθήο, Διιεληθή Παξαδνζηαθή Μνπζηθή, Πηάλν, θαη 

Τπνρξεσηηθφ παξαδνζηαθφ κνπζηθφ φξγαλν αλαθνξάο (Σακπνπξάο ή άιιν πνπ δηδάζθεηαη 
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ζην ζρνιείν). Σν πέκπην κέινο ηεο επηηξνπήο κεηέρεη κε αξκνδηφηεηα ζε άιιν κνπζηθφ 

φξγαλν επηινγήο. 

Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γηα ηε Β΄ ηάμε Γπκλαζίνπ είλαη ε Μνπζηθή Θεσξία θαη Πξάμε, ε 

Διιεληθή Παξαδνζηαθή Μνπζηθή, θαζψο θαη ηα ππνρξεσηηθά φξγαλα (πηάλν, ηακπνπξάο ή άιιν 

ππνρξεσηηθφ παξαδνζηαθφ κνπζηθφ φξγαλν αλαθνξάο πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν) θαη πξναηξεηηθά 

κνπζηθφ φξγαλν επηινγήο. 

Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαη γηα ηε Γ’ ηάμε Γπκλαζίνπ θαη ηελ Α΄ ηάμε Λπθείνπ είλαη ε Μνπζηθή 

Θεσξία θαη Πξάμε, ε Διιεληθή Παξαδνζηαθή Μνπζηθή, ηα ππνρξεσηηθά φξγαλα (πηάλν, ηακπνπξάο 

ή άιιν ππνρξεσηηθφ παξαδνζηαθφ κνπζηθφ φξγαλν αλαθνξάο πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν), ε 

Ιζηνξία ηεο Μνπζηθήο θαη ππνρξεσηηθά κνπζηθφ φξγαλν επηινγήο. 

Η χιε ησλ εμεηάζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ χιε πνπ δηδάρζεθε θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο θαη 

αλαθνηλψλεηαη ζην ζρνιείν κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο. Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη γξαπηά, 

πξνθνξηθά θαη κε αθξφαζε. 

Με απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο έδξαο ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ 

νξίδνληαη ηα ηπρφλ θελά ηεο Β΄ ηάμεο θαη ηεο Γ’ ηάμεο Γπκλαζίνπ, θαζψο θαη ηεο Α΄ ηάμεο Λπθείνπ 

ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξψηε κέξα ηεο έλαξμεο ηνπ λένπ ζρνιηθνχ 

έηνπο. 

Οη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γνλέσλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηελ εκέξα ηεο πξνθήξπμεο 

ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ. Δπηηπρφληεο είλαη 

εθείλνη πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ ηε βαζκνινγηθή βάζε ζε φια ηα εμεηαδφκελα 

καζήκαηα. 

Γ. ΔΞΔΣΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, 2η παπάγπαθο ππιν ηο ηέλορ. 

Γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο Γπκλαζίνπ θαη Γ’ ηάμεο Λπθείνπ, πνπ παξαπεκπφκελνη ζε 

επαλαιεπηηθή απνιπηήξηα εμέηαζε ηεο πεξηφδνπ επηεκβξίνπ, δελ επηηπγράλνπλ λα απνιπζνχλ, 

ηζρχνπλ φζα πξνβιέπνληαη γηα ηελ πεξίπησζε απηή θαη ζηα ππφινηπα ζρνιεία γεληθήο παηδείαο, 

έρνπλ δειαδή ην δηθαίσκα λα πξνζέξρνληαη ζε επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα πνπ πζηέξε-

ζαλ κέρξη λα πεηχρνπλ ηελ απφιπζε ηνπο. Μαζεηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη 

απνιχνληαη απφ ην Μνπζηθφ Γπκλάζην δελ έρνπλ ην δηθαίσκα εγγξαθήο ζε Μνπζηθφ Λχθεην. 

ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ ηεο Γ’ ηάμεο Γπκλαζίνπ νη νπνίνη αθφκα θαη κεηά ηηο επαλαιεπηηθέο 

εμεηάζεηο επηεκβξίνπ πζηεξνχλ ζε κνπζηθφ κάζεκα δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε Μνπζηθφ 

Λχθεην αιιά δχλαληαη λα απνιπζνχλ θαη λα εγγξαθνχλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηχπν Λπθείνπ, πιελ 

Μνπζηθνχ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν βαζκφο απνιπηεξίνπ είλαη πιήξεο 10, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ βαζκψλ ησλ κνπζηθψλ καζεκάησλ. 

Από ηην ςπογπαθή ηηρ παπούζηρ απόθαζηρ καηαπγείηαι η ςπ’ απιθμ. 

58407/Γ7/14.6.2005 (ΦΔΚ 811/η. Β΄/14.6.2005) ςποςπγική απόθαζη «Σποποποίηζη 

ηηρ ςπ’ απιθμ. Γ2/3850/29.5.1998 απόθαζηρ Τπ. Δθνικήρ Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν» 

και η ςπ’ απιθμ. Γ2/5145/25-9-1998 ςποςπγική απόθαζη «Δγγπαθή μαθηηών ζηα 

Πειπαμαηικά Μοςζικά Γςμνάζια». 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Μαξνχζη, 26 Μαΐνπ 2011 


