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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 εγκυκλίου του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη 

Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018». 

Σχετ.: η υπ’ αριθμ. 18/2017 Πράξη Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 εγκύκλιο ως ακολούθως: 

1. Αντικαθίσταται η ενότητα Β «Διαδικασία εξετάσεων» ως εξής: 

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι 

Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 

2017-2018 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν 

από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 20 έως και 

23 Ιουνίου 2017. 

Ειδικότερα, για τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων (ακρόαση ηχητικού υλικού 

– CD) και λόγω της σύμπτωσης με την ημερομηνία των εισαγωγικών 

εξετάσεων στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια 20 Ιουνίου 2017, η γραπτή 

εξέταση (ακρόαση ηχητικού υλικού) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 

Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. με αναπαραγωγή του ηχητικού υλικού άπαξ, 

σε όλα τα Μουσικά Σχολεία και για όλους τους υποψήφιους ταυτόχρονα. Την 

ευθύνη για την ταυτόχρονη γραπτή εξέταση όλων των υποψηφίων σε κάθε 

Μουσικό Σχολείο την έχει η Διεύθυνση του Σχολείου που παρέχει τη 

Διοικητική στήριξη στη διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων. 

Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων, η διαδικασία 

εισαγωγής θα συνεχίσει με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια 



επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των 

υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει από την Τρίτη 20 

έως και την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017. 

Σε περιπτώσεις σχολείων που λόγω του αριθμού των υποψηφίων θα χρειαστεί 

μόνο μία ημέρα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης – επιλογής 

(γραπτή εξέταση υποψηφίων και εξέταση από την αρμόδια επιτροπή), αυτή 

μπορεί να είναι η Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.  

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: 

«Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση 

ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή 

Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται, γίνεται σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ.64379/Δ2/18.4.2017 Υ.Α. (Β΄1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων». 

2. Αντικαθίσταται η περίπτωση 1 της παραγράφου Α της ενότητας «Διαδικασία» 

ως εξής: 

1) Στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κάτωθι: 

α) τον αριθμό των υποψηφίων μαθητών που πληρούν τα κριτήρια για τη 

συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ 

τάξη Γυμνασίου ως προκύπτει από τις σχετικές αιτήσεις. 

β) Κατάσταση (αρχείο word ή excel) με τα στοιχεία των υποψηφίων (αριθμό 

πρωτοκόλλου αίτησης, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και δημοτικό σχολείο 

αποφοίτησης υποψηφίου) η οποία θα αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά, στην 

Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

(kallitechniki@minedu.gov.gr). 

γ) Τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων. 

δ) Πρόταση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων. 

ε) Ακριβές αντίγραφο του αποσπάσματος του πρακτικού με τα ονόματα των 

επιτυχόντων, μετά το πέρας των εξετάσεων. 

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλει τα 

ανωτέρω (εκτός της παραγράφου β) στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων 

και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄. 

Επιπλέον αντικαθίστανται οι συνημμένοι πίνακες 1 (χωροταξικό) και 2 (υπόδειγμα 

εισήγησης για Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 
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ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των 

Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» 

Σχετ: Η υπ΄αριθμ. 64379/Δ2/18-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1405) «Λειτουργία Μουσικών 

Σχολείων». 

A. Διαδικασία αιτήσεων 

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για 

το σχολικό έτος 2017-2018, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στο 

Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 02 Μαΐου έως 

και 31 Μαΐου 2017. 

Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017, ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή. 

Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής 

και Πειραιά έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό 

Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 1.Για τις υπόλοιπες περιοχές της 

Ελλάδας οι γονείς ή κηδεμόνες υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο 

της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 3 (υπόδειγμα αίτησης). Οι γονείς ή 

κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της 

περιοχής τους, οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο 

αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους. 

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών 

Σχολείων δεν στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις 

διαδικασίες εισαγωγής σε άλλου τύπου Γυμνάσιο (Πρότυπο, Πειραματικό, 

Καλλιτεχνικό κλπ). 

Β. Διαδικασία εξετάσεων 

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι δημοτικού, 

ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2017-2018 θα 

διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό 



Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες 

ημέρες από 19-22 Ιουνίου 2017. Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει 

ταυτόχρονα για όλους τους υποψηφίους σε όλα τα μουσικά σχολεία τη Δευτέρα 19 

Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00 με την γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση 

ηχητικού δίσκου (cd)]. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες ή η υλικοτεχνική 

υποδομή οι υποψήφιοι εξετάζονται κατά ομάδες και η επιτροπή διασφαλίζει ότι δεν 

θα διαρρεύσουν τα θέματα μέχρι το πέρας της εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση της 

γραπτής εξέτασης, η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την 

εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των 

αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή 

δύναται να διαρκέσει έως και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017. 

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», 

«Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και 

προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο 

αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. 

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται , γίνεται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

64379/Δ2/18-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων». 

Γ. Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής (Ε.Ε.) και Γενικών Επιτροπών Επιτροπών 

Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) 

Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου των 

Μουσικών Σχολείων ορίζεται από τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 64379/Δ2/18-04-2017 

Υ.Α. (Β΄ 1405) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων». 

Δ. Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη 

Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων 

Για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ 

τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων η τελική απόφαση εκδίδεται από τον 

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 

64379/Δ2/18-04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1405). 

Διαδικασία 

Α) Οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων, βάσει της παρούσας εγκυκλίου, να 

αποστείλουν έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017: 

1) Στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κάτωθι: 

α) Τον αριθμό των μαθητών που υπέβαλλαν αίτηση και πληρούν τις 

προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. 

β) Τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων. 

γ) Μετά το πέρας των εξετάσεων ακριβές φωτοαντίγραφο της πράξης με τα 

ονόματα των εισακτέων και επιλαχόντων μαθητών. 

https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/moysika/1616-leitourgia-mousikwn-sxoleiwn.html


Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλει τα 

ανωτέρω στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ (Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών 

Σχολείων). 

2) Στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κάτωθι: 

α) Τον αριθμό των αιτήσεων. 

β) Πρόταση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων. 

Στη συνέχεια η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλει τα 

ανωτέρω στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

Β) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται 

να αποστείλουν έως την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 στη Διεύθυνση Σπουδών, 

Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ 

(Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων) τις προτάσεις τους για τον ορισμό των 

μελών των Ε.Ε. και των Γ.Ε.Ε. των υποψηφίων για την Α΄ τάξη μαθητών Γυμνασίου 

των Μουσικών Σχολείων της αρμοδιότητάς τους [συνημμένος πίνακας 2 

(υπόδειγμα)]. Στις Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε. δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος έχει συγγένεια εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο. 

Γ) Η Καλλιτεχνική Επιτροπή των Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα 

αποστείλει μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ έως την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 την 

εισήγησή της στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης προκειμένου, να εκδοθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπαίδευσης οι σχετικές Αποφάσεις συγκρότησης των Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε. 

των υποψηφίων για την Α΄ τάξη μαθητών Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων με τις 

σχετικές ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τις οποίες θα κοινοποιήσουν στη 

Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Τμήμα Α΄ (Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων). 

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα σχολεία της περιοχή σας και κάθε 

ενδιαφερόμενο. Οι Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα Μουσικά Σχολεία της 

περιοχής σας. 

Συνημμένα αποστέλλονται: 

α/ Κατάλογος Μουσικών Σχολείων 

β/ Πίνακας 1 

γ/ Πίνακας 2 (υπόδειγμα πρότασης ορισμού προέδρου και μελών Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε.) 

δ/ Πίνακας 3 (υπόδειγμα αίτησης) 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ 



 


