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Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη την ανάγκη προσδιορισμού του 

σκοπού των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθορισμού του περιεχομένου της εκπαί-
δευσης στα σχολεία αυτά και οργάνωσης γενικά του 
τρόπου λειτουργίας τους, αποφασίζουμε: 

1. Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων και λυκείων) είναι η 
προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυ-
μούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυν-
ση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, 
εάν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή ε-
παγγελματικής έκφρασης. 

2. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχο-
λείων περιλαμβάνει μαθήματα γενική παιδείας, μαθή-
ματα αισθητικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια 
ειδικότητας, καθώς και απογευματινή μελέτη. Η διδα-
σκαλία των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα 
εργαστήρια μπορεί να είναι συλλογική ή και εξατομι-
κευμένη. 

3. Στα μουσικά γυμνάσια μπορεί να οργανώνονται 
μαθήματα μουσικής παιδείας προαιρετικής παρακο-
λούθησης για μαθητές δημοτικών σχολείων για την 
ανίχνευση των κλίσεων των ενδιαφερόντων στη μου-
σική. 

4. Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής καλλι-
τεχνική επιτροπή από ειδικούς στους τομείς λειτουργί-
ας των μουσικών σχολείων και αναγνωρισμένου κύ-
ρους μουσικοπαιδαγωγούς. Έργο της επιτροπής αυτής 
είναι η μελέτη των προγραμμάτων διδασκαλίας στα 
μουσικά σχολεία, η διατύπωση γνώμης για τα γενικό-
τερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων 
αυτών, εξοπλισμού, στελέχωσης, τρόπου αξιολόγησης 
της επίδοσης των μαθητών στα μουσικά μαθήματα, 
καθώς και η γενικότερη εποπτεία και αξιολόγηση της 
λειτουργίας των σχολείων αυτών. Με την ίδια απόφα-
ση ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας αυτής, ο 
τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας του 
προέδρου και των μελών της, καθώς και ο τρόπος διοι-
κητικής στήριξης του έργου της. 

5. Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχο-
λείων διακρίνεται σε καθηγητές γενικών μαθημάτων 
που έχουν σχέση με τις τέχνες γενικά και τη μουσική 
ειδικότερα (ειδικές σπουδές ή αναγνωρισμένο καλλιτε-

χνικό έργο και δράση) και σε καθηγητές μουσικής, 
απόλυτα εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής. 

6. Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και 
η διαδικασία μετάθεσης μόνιμων εκπαιδευτικών μου-
σικής στα μουσικά σχολεία καθορίζονται με το προε-
δρικό διάταγμα της παραγράφου 8 του κεφαλαίου β΄ 
του άρθρου 10??? του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167). 

7. Για την επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών και 
υποδιευθυντών στα μουσικά σχολεία καταρτίζεται ξε-
χωριστός αξιολογικός πίνακας, στον οποίο εντάσσο-
νται εκπαιδευτικοί που έχουν τα γενικά προσόντα κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις και τα ειδικά προσόντα της 
παραγράφου 5. Κατά τα λοιπά για την επιλογή και το-
ποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών στα μουσικά 
σχολεία εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τους 
διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

8. Σε περίπτωση έλλειψης δημόσιων εκπαιδευτι-
κών η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η ά-
σκηση στα εργαστήρια ανατίθεται με απόφαση του 
οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της καλλιτε-
χνικής επιτροπής και πρόταση του οικείου περιφερεια-
κού υπηρεσιακού συμβούλου, σε ιδιώτες που έχουν 
εξειδίκευση στους τομείς αυτούς. Με την ίδια διαδικα-
σία μπορεί να προσλαμβάνονται έκτακτοι συνεργάτες, 
έλληνες ή αλλοδαποί, για τις ανάγκες λειτουργίας των 
μουσικών σχολείων. Στους διδάσκοντες ιδιώτες και 
τους έκτακτους συνεργάτες καταβάλλεται αποζημίω-
ση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οι-
κονομικών, ύστερα από εισήγηση της καλλιτεχνικής 
επιτροπής. 

9. Ιδρύεται από το σχολικό έτος 1988-89 Μουσικό 
Γυμνάσιο στην Παλλήνη Αττικής, το οποίο θα λειτουρ-
γεί πειραματικά για την εφαρμογή πειραματικών προ-
γραμμάτων και πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας 
στον τομέα της αισθητικής παιδείας γενικότερα και της 
μουσικής ειδικότερα. 

10. Ο τεχνικός εξοπλισμός τους Μουσικού Γυ-
μνασίου της προηγούμενης παραγράφου σε συμβατικά 
ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα 
και τεχνικά μέσα, η συγκρότηση των εργαστηρίων 
σύγχρονης τεχνολογίας και η εκπόνηση σχεδίων ειδι-
κών προγραμμάτων στους τομείς μουσικής, ανατίθεται 



στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, το οποίο 
επιχορηγείται με τα αναγκαία χρηματικά ποσά από τον 
προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων το ανατιθέμενο έργο με την προη-
γούμενη παράγραφο μπορεί να επεκτείνεται και στα 
άλλα μουσικά σχολεία της χώρας. 

12. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμά-
των για τα ωρολόγια αναλυτικά προγράμματα στα 

μουσικά σχολεία, τις εγγραφές, μετεγγραφές , φοίτηση, 
ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, τις κάθε είδους 
εξετάσεις, την αξιολόγηση των μαθητών και τους τίτ-
λους σπουδών  ?? τα σχολεία αυτά, τα αντίστοιχα θέ-
ματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του  Υπουργού Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 

Η απόφαση αυτή να  δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο. 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
60% περίπου του προγράμματος του Γυμνασίου 
 
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

1. Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής (θεωρία σολφέζ-ντικτέ, ιστορία, μορφολογία, αρμονία, -στο Λύ-
κειο- και μαθήματα επιλογής) 

2. Θεωρία Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής (βυζαντινή μουσική & δημοτικό τραγούδι) 
3. Υποχρεωτικό ευρωπαϊκό όργανο (πιάνο 1 ώρα/εβδομάδα, ατομικό μάθημα) 
4. Υποχρεωτικό παραδοσιακό όργανο (ταμπουράς 1 ώρα/εβδομάδα, ομαδικό μάθημα) 
5. Όργανο επιλογής (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό, 2 ώρες/εβδομάδα ατομικό μάθημα) 
6. Μουσικά σύνολα (χορωδία, ορχήστρα, παραδοσιακό σύνολο κ.α. 3 ώρες/εβδομάδα για το Γυμνάσι-

ο) Συνήθως τα παιδιά επιλέγουν σε ποιο σύνολο θα συμμετέχουν και νομίζω πως οι πρόβες γίνονται 
ταυτόχρονα για όλα τα σύνολα. 

 
Στο Λύκειο οι ώρες αυτές μειώνονται λόγω προετοιμασίας πανελλαδικών και πολλά μαθήματα γίνονται 
προαιρετικά. 
 
Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (θέατρο, χορός, πολύτεχνη έκφραση κ.α.) 
διδάσκονται ανάλογα με τις δυνατότητες του σχολείου, είτε όλα ή κάποια από αυτά. 
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