
Παλλήνη, Πέμπτη 15-11-2018 
 
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ… ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 
 
 
Προς: 

• τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου  

• την Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Μερόπη Τζούφη 

• τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ηλία 

Γεωργαντά 

• την Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων 

Κοινοποίηση: 

• Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Τσαχαλά  

• Μουσικά Σχολεία της χώρας 

• ΟΛΜΕ 

• ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας 

 
 
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 
 
   Στο νέο σχέδιο νόμου «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,… και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται και διατάξεις οι 
οποίες αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των Μουσικών Σχολείων, καθώς τροποποιούν τον ιδρυτικό 
νόμο των Μουσικών Σχολείων 1824/1988.  
   Μετά από τη μελέτη και συζήτηση από τους καθηγητές του σχολείου μας της Αιτιολογικής 
Έκθεσης του άρθρου 40 του νέου σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά τα Μουσικά Σχολεία, και των 
σχετικών διατάξεών του, συντάχθηκε το παρόν υπόμνημα. Οι υπογράφοντες αυτό το υπόμνημα 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 40 του νέου σχεδίου νόμου δεν 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και ότι οι διατάξεις του άρθρου αλλοιώνουν την εκπαιδευτική και 
διοικητική φυσιογνωμία των Μουσικών Σχολείων, καθώς εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους 
αλλοίωσης του χαρακτήρα και υποβάθμισης του θεσμού των Μουσικών Σχολείων γενικότερα. Για 
τον λόγο αυτό οι υπογράφοντες εκπαιδευτικοί του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Παλλήνης 
ζητούν την απόσυρση αυτών των διατάξεων του εν λόγω σχεδίου νόμου. Παραθέτουμε κατωτέρω 
τις επισημάνσεις των καθηγητών του σχολείου μας: 
 
 
 
 
 
 



 
Επισημάνσεις στην Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 40 παρ. 5 του νέου σχεδίου νόμου 
 
 
   Με την παρ. 5 επιχειρείται η άρση διοικητικών βαρών και στρεβλώσεων, με τις οποίες 
εξασφαλίζεται ο εξορθολογισμός φορέων με συναφές αντικείμενο (περιορισμός πλήθους 
ομοειδών φορέων και αντιμετώπιση κατακερματισμού αντικειμένου) και η αποτελεσματικότερη 
παραγωγή έργου από μία υφιστάμενη δομή που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.  
    Στο πλαίσιο των ανωτέρω διοικητικών απλουστεύσεων προτείνεται η κατάργηση της Καλλιτεχνικής 

Επιτροπής Μουσικών Σχολειών και της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων και η μεταφορά των 
αρμοδιοτήτων αυτών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), το οποίο είναι επιτελικός 
επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση που γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, για θέματα που αφορούν στα προγράμματα 
σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα σχολικά βιβλία και στα λοιπά 
διδακτικά μέσα. 
 
   Οι οποιεσδήποτε μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο των Μουσικών Σχολείων πρέπει να 
προκύπτουν έπειτα από άρτια επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση στην Αιτιολογική 
Έκθεση του σχεδίου Νόμου. Στην Αιτιολογική Έκθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο 
περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν όλες τις πτυχές λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων, 
δεν υπάρχει αυτή η απαιτούμενη τεκμηρίωση.  
    Όσον αφορά την «άρση διοικητικών βαρών και στρεβλώσεων» και την «κατάργηση της 
Καλλιτεχνικής Επιτροπής», η κατάργηση ενός θεσμού, ο οποίος λειτουργεί τα τελευταία 30 
χρόνια, θα έπρεπε να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη στην εν λόγω Αιτιολογική έκθεση.  
 
 
Επισημάνσεις στις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.5 του νέου σχεδίου νόμου 
 

Επισημαίνονται κατωτέρω οι σημαντικότερες δυσμενείς τροποποιήσεις ή καταργήσεις οι 
οποίες εισάγονται με το νέο σχέδιο νόμου : 

 
1. Παύει να υπάρχει στον σκοπό των Μουσικών Σχολείων «η προετοιμασία και η κατάρτιση των 
νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής..» 
(παράγραφος 1 ισχύοντος νόμου) και αντικαθίσταται με το περισσότερο αόριστο «η 

προετοιμασία, η ενθάρρυνση και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μουσική και η 

καλλιέργεια των δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν» (παράγραφος 1 νέου σχεδίου νόμου). 
Παύει να προσδιορίζεται ρητά ότι τα Μουσικά Σχολεία περιλαμβάνουν Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι 
διατυπώσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν στην σοβαρή μελλοντική υποβάθμιση των 
μουσικών σπουδών, οι οποίες παρέχονται στα Μουσικά Σχολεία.  

 
2. Από το αναλυτικό πρόγραμμα Μουσικών Σχολείων έχουν καταργηθεί τα μαθήματα αισθητικής 
παιδείας και δεν ορίζεται ότι τα μαθήματα μουσικής παιδείας διέπονται από αναλυτικό 
πρόγραμμα (παράγραφος 2 νέου σχεδίου νόμου). Η παράγραφος αυτή θα πρέπει να ορίζει ρητά 
ότι όλα τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στα μουσικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθημάτων μουσικής παιδείας  και αισθητικής παιδείας, έχουν αναλυτικό πρόγραμμα. 
 



3. Καταργούνται τα μαθήματα μουσικής παιδείας προαιρετικής παρακολούθησης για μαθητές 
δημοτικών σχολείων, για την ανίχνευση των κλίσεων και ενδιαφερόντων τους στη μουσική 
(κατάργηση παραγράφου 3 ισχύοντος νόμου). Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο λειτούργησε 
έως και το σχ. έτος 2002-03,  και είχε τότε πολύ καλή υποδοχή από γονείς και υποψήφιους που 
δεν είχαν ίσως την δυνατότητα για ιδιωτική προετοιμασία. Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να 
εξελιχθεί μελλοντικά σε μαθήματα Μουσικού Δημοτικού. Για το θέμα αυτό έχουμε κάνει πρόταση 
από τα πρώτα έτη λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου της Παλλήνης. Έτσι, θα πρέπει να 
παραμείνει η πρόβλεψη για προαιρετικά μουσικά μαθήματα, τα οποία αφορούν μαθητές 
Δημοτικού.  
 
4. Καταργείται η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων (κατάργηση παραγράφου 4 
ισχύοντος νόμου). 
   Η Καλλιτεχνική Επιτροπή επί 30 χρόνια έχει αναμφισβήτητα παίξει καθοριστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της φυσιογνωμίας των Μουσικών Σχολείων. Με τις προτάσεις της στο ευρύ φάσμα 
θεμάτων αρμοδιότητάς της (ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, στελέχωση, διασχολικές 
συνεργασίες, μουσικά σύνολα, φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων, ειδική υλικοτεχνική υποδομή, 
μουσικά όργανα κ.ά.) έχει συμβάλει αποφασιστικά μέχρι σήμερα στη διαμόρφωση του θεσμού 
των Μουσικών Σχολείων στη χώρα μας. 
   Η επιτροπή έχει τρίχρονη θητεία και επιλέγεται και συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας, 
ώστε να είναι γνωμοδοτικό του όργανο. Την απαρτίζουν κατά κανόνα εκπαιδευτικοί Μουσικής 
των Μουσικών Σχολείων, Σχολικοί Σύμβουλοι Μουσικής και καθηγητές Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων με αντικείμενο τη Μουσική. Κατά καιρούς Πρόεδροι ή μέλη της Επιτροπής έχουν 
διατελέσει  αναγνωρισμένου κύρους μουσικοί και μουσικοπαιδαγωγοί.  
 
     Η κατάργησή της εμπεριέχει τον κίνδυνο για την :  
 

• απώλεια  παροχής εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων στην ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από 

μόνιμο συλλογικό όργανο, το οποίο διαχρονικά εποπτεύει τα Μουσικά Σχολεία και 

επεξεργάζεται και συγκροτεί εισηγήσεις, προτάσεις και σχέδια. Η τεχνογνωσία αυτή δεν 

μπορεί να αντικατασταθεί από μεμονωμένα στελέχη ή συμβούλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή του 

Ι.Ε.Π. ούτε από ομάδες μεικτών κλάδων ή εκπαιδευτικούς μουσικής που δεν έχουν 

εργασιακή εμπειρία σε Μουσικά Σχολεία.  

• τη δημιουργία κενού για τον ορισμό θεμάτων των εξετάσεων για την εισαγωγή των νέων 

μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων και την διεξαγωγή της όλης 

διαδικασίας 

• τη δημιουργία κενού για την ορθή και έγκυρη αξιολόγηση των προσόντων και την 

επιλογή των μονίμων εκπαιδευτικών Μουσικής οι οποίοι αιτούνται μετάθεση και 

απόσπαση στα Μουσικά Σχολεία. 

• τη δημιουργία κενού ως προς την επικοινωνία με όλους τους φορείς, οι οποίοι 

εμπλέκονται στη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων, και τους εκπαιδευτικούς μουσικής 

και την επίλυση παιδαγωγικών, διοικητικών και άλλων θεμάτων των Μουσικών Σχολείων 

που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Καλλιτεχνικής Επιτροπής. 

•  τη δημιουργία κενού ως προς τη διεκπεραίωση όλων των εργασιών στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι 

οποίες απαιτούν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και επιστημονική αρτιότητα της 

Καλλιτεχνικής Επιτροπής, π.χ. ανάγκες και προδιαγραφές μουσικών οργάνων και λοιπού 

ειδικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τα Μουσικά Σχολεία, ωρολόγια και αναλυτικά 

προγράμματα κ.ά.  



 
   Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να καταργηθεί η Καλλιτεχνική Επιτροπή, 
αλλά να αναβαθμιστεί και να υποβοηθηθεί με όλα τα πρόσφορα μέσα στο έργο της.   

 
 
5.  Η αντικατάσταση της διατύπωσης «… σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα εξειδικευμένους στους 
τομείς της μουσικής» (παράγραφος 5 ισχύοντος νόμου) με την διατύπωση «…καθηγητές μουσικής 
με ειδίκευση στα διδασκόμενα μουσικά αντικείμενα» (παράγραφος 3 νέου σχεδίου νόμου) 
μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικά στρεβλώσεις και προβλήματα στην ανάθεση διδασκαλίας 
των μουσικών μαθημάτων. 
 

6. Καταργείται ο ξεχωριστός πίνακας επιλογής Διευθυντών των Μουσικών Σχολείων και η 
πρόβλεψη να έχουν ειδικά προσόντα, σχέση με τις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα 
(ειδικές σπουδές ή αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση) (παράγραφος 6 ισχύοντος 
νόμου, παράγραφος 3 νέου σχεδίου νόμου). Έτσι, υπάρχει το μελλοντικό ενδεχόμενο Διευθυντές 
Μουσικών Σχολείων να μην έχουν την ανάλογη εμπειρία και γενικότερη συγκρότηση, η οποία 
είναι απαραίτητη για τη διοίκηση αυτών των σχολείων.    

 

7. Καταργούνται οι εισηγήσεις της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για τα θέματα προσλήψεων 
αναπληρωτών, ωρομισθίων και εμπειροτεχνών Μουσικών, καθώς και έκτακτων συνεργατών για 
τις ανάγκες των Μουσικών Σχολείων και τα θέματα αποζημίωσής τους (παράγραφος 8 ισχύοντος 
νόμου, παράγραφος 6 νέου σχεδίου νόμου). Έτσι, υπάρχει ο μελλοντικός κίνδυνος μη επαρκούς 
στελέχωσης των Μουσικών Σχολείων με απόλυτα εξειδικευμένους καθηγητές μουσικής. 
 
8. Καταργείται η παράγραφος 10 & 11 του ισχύοντος νόμου. Έτσι, απαλείφεται η οποιαδήποτε 
αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης «τεχνικού εξοπλισμού των Μουσικών Σχολείων σε συμβατικά 
ευρωπαϊκά και ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και τεχνικά μέσα, συγκρότησης των 
εργαστηρίων σύγχρονης τεχνολογίας και εκπόνησης σχεδίων ειδικών προγραμμάτων στους τομείς 
μουσικής», καθώς και στην υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει αυτόν των εξοπλισμό. Έτσι, 
μελλοντικά μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή και 
εξοπλισμό των Μουσικών Σχολείων. 

 

 
    Παραθέτουμε στη συνέχεια σε παράρτημα τον ιδρυτικό νόμο 1824/1988 των Μουσικών 
Σχολείων, σε αντιπαραβολή με το νέο σχέδιο νόμου : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1824/1988 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 
Ι.   Υ.Ε.Π.Θ.3345/88 (ΦΕΚ 649 Β') : 'Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων   
  
'Έχοντας υπόψη την ανάγκη προσδιορισμού του σκοπού των μουσικών σχολείων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορισμού του περιεχομένου της εκπαίδευσης στα σχολεία 
αυτά και οργάνωσης γενικά του τρόπου λειτουργίας τους, αποφασίζουμε: 
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄:  

1.Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνασίων και λυκείων) 
είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την 
επαγγελματική κατεύθυνση της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία, εάν τελικά 
επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης.  
 

   Νέο σχέδιο νόμου, άρθρο 40, 5. γ΄: 
1.Σκοπός των μουσικών σχολείων της δευτεροβάθμιας είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση 
και στήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη μουσική και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων 
και κλίσεων που διαθέτουν, χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία. 
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄: 
2.Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, 
μαθήματα αισθητικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και απογευματινή 
μελέτη. Η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι 
συλλογική ή και εξατομικευμένη.  
 
Νέο σχέδιο νόμου , άρθρο 40, 5. γ΄: 
2.Το αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών σχολείων περιλαμβάνει μαθήματα γενικής 
παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και απογευματινή μελέτη. Η διδασκαλία 
των μαθημάτων μουσικής και η άσκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι συλλογική ή και 
εξατομικευμένη. 
 

Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄: 
3.Στα μουσικά γυμνάσια μπορεί να οργανώνονται μαθήματα μουσικής παιδείας προαιρετικής 
παρακολούθησης για μαθητές δημοτικών σχολείων για την ανίχνευση των κλίσεων και 
ενδιαφερόντων στη μουσική. 
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄:  
4.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής 
καλλιτεχνική επιτροπή από ειδικούς τομείς λειτουργίας των μουσικών σχολείων. 'Έργο της 
Επιτροπής είναι η μελέτη και εισήγηση σε θέματα προγραμμάτων διδασκαλίας των ειδικών 
μαθημάτων, εξοπλισμού, στελέχωσης και τρόπου αξιολόγησης και λειτουργίας όλων των 
μουσικών σχολείων της χώρας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας της 
επιτροπής, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των 
μελών της και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της, (η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω 
από την παρ.1 της Γ2/2513/89 (ΦΕΚ 477 Β') απόφ. Υπ. Παιδείας)".  
 



Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄: 
5.Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές των γενικών 
μαθημάτων που έχουν σχέση με τις τέχνες γενικά και τη μουσική ειδικότερα (ειδικές σπουδές ή 
αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και δράση) και σε καθηγητές μουσικής, απόλυτα 
εξειδικευμένους στους τομείς της μουσικής. 
 
Νέο σχέδιο νόμου, άρθρο 40, 5. γ΄: 
3.Το διδακτικό προσωπικό των μουσικών σχολείων διακρίνεται σε καθηγητές γενικών 
μαθημάτων και σε καθηγητές μουσικής, με ειδίκευση στα διδασκόμενα μουσικά αντικείμενα. 
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄:  
6.Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία μετάθεσης μόνιμων 
εκπαιδευτικών στα μουσικά σχολεία καθορίζονται με το Π.Δ/γμα της παρ.8 του κεφ.Β' του 
άρθρ.16 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α').  
 
Νέο σχέδιο νόμου, άρθρο 40, 5. γ΄: 
4.Τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία μετάθεσης μόνιμων 
εκπαιδευτικών στα μουσικά σχολεία καθορίζονται με το π.δ. της παρ.8 του κεφαλαίου Β΄ του 
άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167). 
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄: 
7.Για την επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών στα μουσικά σχολεία 
καταρτίζεται ξεχωριστός αξιολογικός πίνακας, στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που έχουν 
τα γενικά προσόντα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τα ειδικά προσόντα της παρ.5. Κατά τα 
λοιπά για την επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών στα μουσικά σχολεία 
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τους διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
 
Νέο σχέδιο νόμου, άρθρο 40, 5. γ΄: 
5.Για την επιλογή και τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών στα μουσικά σχολεία 
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τους διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών 
μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄: 
8.Σε περίπτωση έλλειψης δημόσιων εκπαιδευτικών η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής και 
η άσκηση στα εργαστήρια ανατίθεται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση 
της καλλιτεχνικής επιτροπής και πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, 
σε ιδιώτες που έχουν εξειδίκευση στους τομείς αυτούς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να 
προσλαμβάνονται έκτακτοι συνεργάτες, έλληνες ή αλλοδαποί, για τις ανάγκες λειτουργίας των 
μουσικών σχολείων. Στους διδάσκοντες ιδιώτες και τους έκτακτους συνεργάτες καταβάλλεται 
αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της καλλιτεχνικής επιτροπής.  
 
Νέο σχέδιο νόμου, άρθρο 40, 5. γ΄: 
6.Σε περίπτωση έλλειψης δημόσιων εκπαιδευτικών η διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής 
και η άσκηση στα εργαστήρια ανατίθεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε 
ιδιώτες που έχουν εξειδίκευση στους τομείς αυτούς. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να 



προσλαμβάνονται έκτακτοι συνεργάτες, για τις ανάγκες λειτουργίας των μουσικών σχολείων. 
Στους διδάσκοντες ιδιώτες και στους έκτακτους συνεργάτες καταβάλλεται αποζημίωση, η 
οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών. 
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄: 
9.Ιδρύεται από το σχολικό έτος 1988-89 Μουσικό Γυμνάσιο στην Παλλήνη Αττικής, το οποίο θα 
λειτουργεί πειραματικά για την εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων και πειραματικών 
μεθόδων διδασκαλίας στον τομέα της αισθητικής παιδείας γενικότερα και της μουσικής 
ειδικότερα. 
 
Νέο σχέδιο νόμου, άρθρο 40, 5. γ΄: 
7.Ιδρύεται από το σχολικό έτος 1988-89 Μουσικό Γυμνάσιο στην Παλλήνη Αττικής, το οποίο θα 
λειτουργεί πειραματικά για την εφαρμογή πειραματικών προγραμμάτων και πειραματικών 
μεθόδων διδασκαλίας στον τομέα της αισθητικής παιδείας γενικότερα και της μουσικής 
ειδικότερα. 
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄:  
10.Ο τεχνικός εξοπλισμός των μουσικών σχολείων σε συμβατικά ευρωπαϊκά και ελληνικά 
παραδοσιακά μουσικά όργανα και Τεχνικά μέσα, η συγκρότηση των εργαστηρίων σύγχρονης 
τεχνολογίας και η εκπόνηση σχεδίων ειδικών προγραμμάτων στους τομείς μουσικής μπορούν να 
ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Κέντρο 
Σύγχρονης Μουσικής 'Έρευνας ή σε άλλο μουσικό φορέα, που επιχορηγούνται με τα αναγκαία 
χρηματικά ποσά από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, (η παρ.10 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 της Γ2/2513/89, ΦΕΚ 477 
Β')".  
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄: 
11.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το ανατιθέμενο έργο με την 
προηγούμενη παράγραφο μπορεί να επεκτείνεται και στα άλλα μουσικά σχολεία της Χώρας -  
(Καταργήθηκε η παρ. 11 από την παρ.3 της Γ2/2513/89 ΦΕΚ 477 Β', απόφ. Υπ. Παιδείας).  
 
Νόμος 1824/1988, άρθρο 16 Ι΄ 
12.Μέχρι την έκδοση των Π.Δ/των για τα ωρολόγια αναλυτικά προγράμματα στα μουσικά 
σχολεία, τις εγγραφές, μετεγγραφές φοίτησης, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, τις κάθε 
είδους εξετάσεις, την αξιολόγηση των μαθητών και τους τίτλους σπουδών για τα σχολεία αυτά, 
τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.  
 
Νέο σχέδιο νόμου, άρθρο 40, 5. γ΄: 
8.Οι εγγραφές, οι μετεγγραφές φοίτησης, οι ποινές, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, οι κάθε 
είδους εξετάσεις, η αξιολόγηση των μαθητών και οι τίτλοι σπουδών για τα μουσικά σχολεία, 
καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.». 
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