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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με θέμα «Λειτουργία 

Μουσικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Έχοντας υπόψη 

1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την 

παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. 

Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

3) Την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).  
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5) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 

119). 

6) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121). 

7) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

8) Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009). 

9) Την  από 01-05-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( 90/Α΄/01-05-2020) «Περαιτέρω 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19 και 

την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» .  

10) Την με αρ. πρωτ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 ΚΥΑ (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς 

διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία». 

11) Την με αρ. 25/21-05-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

12) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από 

τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετάσεων  

13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

Φ.1/Γ/223/61022/Β1/22-05-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 της Ενότητας Α της με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με 

θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής 

οφείλουν να υποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό 

διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου 2020.» 

Β) Η υποπερίπτωση I της παρ. 4 της Ενότητας Α της με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με 

θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«I. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Μουσικής Παιδείας (τακτικό ή 

αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ 16 ή έναν (1) εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 79.01 ή TE 16, 

που υπηρετεί με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης» 
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Γ) Η παρ. 5 της Ενότητας Α΄ της με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία 

Μουσικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη 

Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, και 

προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της 

Κατωτέρας Σχολής. 

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη 

κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου 

που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογράφεται από τον 

βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.. 

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό 

βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που 

συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τρία (3), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο 

στα τρία υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για όσους επιλέγουν να 

εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα.» 

Δ) Η παρ. 6 της Ενότητας Α΄ της με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία 

Μουσικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: 

«H Επιστημονική Επιτροπή Μουσικής Παιδείας συντάσσει Οδηγίες που αφορούν στη διαδικασία 

επιλογής των υποψηφίων μαθητών και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και 

Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία τις αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου. Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αποστέλλει τις οδηγίες 

στο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου προκειμένου να τις παραδώσει στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Επιλογής (Ε.Ε.) ή, εφόσον συγκροτηθεί Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.), στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε.» 

Ε) Η παρ. 7 της Ενότητας Α΄ της με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία 

Μουσικών Σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καταργείται. 

ΣΤ) Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση 

αναλόγως της με αρ. πρωτ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 ΚΥΑ (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς 

διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και 

οδηγιών ΕΟΔΥ και Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
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