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Αξηζκόο Γλωκνδόηεζεο 151/2021
(Αηνκηθή)
Αξηζκόο Δξωηήκαηνο: Τν έγγξαθν κε αξηζκφ πξση. 4322/19-7-2021 ηνπ
Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Δξώηεκα: Δξσηάηαη εάλ, πηπρηνχρνο ηεο Καηεχζπλζεο «Διιεληθή Παξαδνζηαθή Μνπζηθή» κε Δηδίθεπζε «Δξκελεία θαη Δθηέιεζε παξαδνζηαθψλ ΟξγάλσλΓεκνηηθφ Τξαγνχδη» ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δχλαηαη, θαηφπηλ ηεο επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2020-2021, λα εγγξαθεί/
θαηαηαγεί, θαη΄ άξζξν 15 ηνπ λ. 3404/2005, ζηελ ίδηα Καηεχζπλζε «Διιεληθή
Παξαδνζηαθή Μνπζηθή» ηνπ Τκήκαηνο κε Δηδίθεπζε/Καιιηηερληθφ Αληηθείκελν
«Λανχην».
Γλωκνδνηώλ: Θσκάο Καδάθνο, Πάξεδξνο Ν.Σ.Κ.
----------Δπί ηνπ αλσηέξσ εξσηήκαηνο γλσκνδνηψ σο εμήο:
Ννκνζεηηθό πιαίζην
1. Σην άξζξν 15 ηνπ λ. 3404/2005 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ θαη
Σερλνινγηθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α΄ 260),
φπσο ηζρχεη κεηά ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, νξίδεηαη φηη: «1. Απφ
ην αθαδεκατθφ έηνο 2005-2006 ην πνζνζηφ ησλ θαηαηάμεσλ ησλ πηπρηνχρσλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη απηνηειψο σο πνζνζηφ επί ηνπ αξηζκνχ ησλ
εηζαθηέσλ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζην Σκήκα ππνδνρήο, αλεμάξηεηα απφ ην
πνζνζηφ ησλ κεηεγγξαθψλ. 2. Σν πνζνζηφ ησλ θαηαηάμεσλ πηπρηνχρσλ
Παλεπηζηεκίνπ, Σ.Δ.Ι. ή ηζφηηκσλ πξνο απηά, Α..ΠΑΙΣ.Δ, ηεο Διιάδνο ή ηνπ
εμσηεξηθνχ (αλαγλσξηζκέλα απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), θαζψο θαη ησλ θαηφρσλ
πηπρίσλ αλψηεξσλ ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θαη δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ
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αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ Τπνπξγείσλ,
νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 12% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζε θάζε ηκήκα
Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι..… 3.… 4. Τπέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαηαηάμεσλ δελ
επηηξέπεηαη. Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα θαηάηαμε πηπρηνχρσλ γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κε ζέκαηα αλάπηπμεο ζε ηξία καζήκαηα,
φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι.. ηελ
επηινγή ησλ ππνςεθίσλ κε εμεηάζεηο πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη
ην αδηάβιεην ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ επηηξέπεηαη επηινγή ππνςεθίσλ πνπ
ηζνβαζκνχλ κε ηνλ ηειεπηαίν θαηαηαζζφκελν ζην Σκήκα ππνδνρήο σο
ππεξάξηζκσλ. 5. Σν εμάκελν θαηάηαμεο πηπρηνχρσλ ζε Σκήκα νξίδεηαη ζηνλ
Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ νηθείνπ Α.Δ.Ι. θαη δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ
7νπ εμακήλνπ γηα Σκήκαηα ρνιψλ εμαεηνχο θνίηεζεο ή ηνπ 5νπ εμακήλνπ γηα
πεληαεηή ή ηεηξαεηή θνίηεζε. Με απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο
ππνδνρήο νη θαηαηαζζφκελνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε καζεκάησλ ή
αζθήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο απηνχ πνπ δηδάρζεθαλ
πιήξσο ζην Σκήκα ή ηε ρνιή πξνέιεπζεο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, νη
θαηαηαζζφκελνη ππνρξεψλνληαη λα εμεηαζηνχλ ζε καζήκαηα ή αζθήζεηο, ηα
νπνία ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θξίλεηαη φηη δελ δηδάρζεθαλ
πιήξσο ζην Σκήκα ή ηε ρνιή πξνέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε νη
θαηαηαζζφκελνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ καζεκάησλ ζηα νπνία
εμεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο, εθφζνλ ηα καζήκαηα απηά αληηζηνηρνχλ ζε
καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ππνδνρήο. 5α.............6.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαζνξίδνληαη
εηδηθφηεξα ζέκαηα θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ησλ
θαηαηάμεσλ ησλ πηπρηνχρσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο».
2. Σηελ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 6 ηνπ λ. 3404/2005 εθδνζείζα
Φ1/192329/Β3/13-12-2013 «Γηαδηθαζία θαηάηαμεο πηπρηνχρσλ Σξηηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» (Β΄ 3185), απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
φπσο ηζρχεη κεηά ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο, νξίδνληαη, κεηαμχ
άιισλ, ηα εμήο:
Άξζξν 1. Πνζνζηά - Καηεγνξίεο θαηαηαζζφκελσλ. «1. Σν πνζνζηφ ησλ
θαηαηάμεσλ ησλ πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίνπ, Σ.Δ.Ι. ή ηζνηίκσλ πξνο απηά,
Α..ΠΑΙΣ.Δ., ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ (αλαγλσξηζκέλα απφ ηνλ
Γ.Ο.ΑΣ.Α.Π.) θαζψο θαη ησλ θαηφρσλ πηπρίσλ αλψηεξσλ ζρνιψλ ππεξδηεηνχο
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θαη

δηεηνχο

θχθινπ

ζπνπδψλ

αξκνδηφηεηαο

Τπνπξγείνπ

Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ θαη άιισλ Τπνπξγείσλ, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 12% επί ηνπ
αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ζε θάζε Σκήκα Παλεπηζηεκίνπ,
Σ.Δ.Ι. ή Α..ΠΑΙΣ.Δ. 2.…(…)… 5. Τπέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαηαηάμεσλ δελ
επηηξέπεηαη. 6. ….».
Άξζξν 2. Γεληθά ζέκαηα θαηαηάμεσλ. «1. Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα
θαηάηαμε πηπρηνχρσλ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κε ζέκαηα
αλάπηπμεο ζε ηξία καζήκαηα. 2. Σν εμάκελν θαηάηαμεο πηπρηνχρσλ ζε Σκήκα
νξίδεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ρνιήο θαη δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξν ηνπ 7νπ εμακήλνπ γηα Σκήκαηα ρνιψλ εμαεηνχο θνίηεζεο ή ηνπ
5νπ εμακήλνπ γηα Σκήκαηα ρνιψλ πεληαεηνχο ή ηεηξαεηνχο θνίηεζεο. 3. Σα
εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη ε χιε ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο
Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Σ.Δ.Ι. ή ηεο Α..ΠΑΙΣ.Δ. ην αξγφηεξν κέρξη
30 Απξηιίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη αλαξηψληαη ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.........4. Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ πξνο
θαηάηαμε πηπρηνχρσλ δελ επηηξέπεηαη ζηα Σκήκαηα ππνδνρήο λα ζέηνπλ
πξνυπνζέζεηο ή θξηηήξηα πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ή δελ επηηξέπνπλ
ηελ θάιπςε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνζηνχ ζέζεσλ παξά ηελ χπαξμε
ππνςεθίσλ.

5…(....)…9.

Απαιιαγή

απφ

καζήκαηα.

Με

απφθαζε

ηεο

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ή ηνπ Σ.Δ.Ι. ή ηεο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.,
θαηά πεξίπησζε νη θαηαηαζζφκελνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε καζεκάησλ
ή αζθήζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ππνδνρήο πνπ
δηδάρζεθαλ πιήξσο ή επαξθψο ζην Σκήκα ή ηε ρνιή πξνέιεπζεο. Με ηελ ίδηα
απφθαζε, νη θαηαηαζζφκελνη ππνρξεψλνληαη λα εμεηαζηνχλ ζε καζήκαηα ή
αζθήζεηο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θξίλεηαη φηη δελ
δηδάρζεθαλ πιήξσο ή επαξθψο ζην Σκήκα ή ηε ρνιή πξνέιεπζεο. ε θάζε
πεξίπησζε νη θαηαηαζζφκελνη απαιιάζζνληαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ καζεκάησλ
ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο, εθφζνλ ηα καζήκαηα απηά
αληηζηνηρνχλ ζε καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο
ππνδνρήο».
3. Σην π.δ. 363/1996 «Ίδξπζε Σκεκάησλ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ» (Α΄ 235), νξίδνληαη ηα εμήο:
Άξζξν 1. Ίδξπζε – Απνζηνιή «Ιδξχνληαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηα εμήο Σκήκαηα: α) ...... β) Σκήκα
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Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο ην νπνίν έρεη σο απνζηνιή: (i) Να θαιιηεξγεί
θαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε ηεο επξσπατθήο (Κιαζζηθήο), ηεο
βπδαληηλήο, ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο (δεκνηηθήο) θαη ηεο ζχγρξνλεο
κνπζηθήο, γηα ηνλ θαηαξηηζκφ νινθιεξσκέλσλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερλψλ. Η
θαηάξηηζή ηνπο απνζθνπεί ζην ζπλδπαζκφ ηεο άξηηαο επηζηεκνληθήο γλψζεο
ησλ ηζηνξηθψλ, ζεσξεηηθψλ, πξαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζεκάησλ ηεο
νξγαληθήο θαη θσλεηηθήο κνπζηθήο, κε ηε δηαηήξεζε, πξνψζεζε, έξεπλα θαη
πξνβνιή ηεο ειιεληθήο δεκνηηθήο θαη εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, (ii) Να παξέρεη
ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ζηελ
εθπαίδεπζε ή ζε ηνκείο ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο. (iii) Να νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο, πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο
ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο (iv) Να θαηαξηίδεη πξφηππεο
νξρήζηξεο, ρνξσδίεο, κνλσδνχο (solists) θαη άιια νξγαληθά θαη θσλεηηθά
ζχλνια, πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ ππεχζπλα ηελ ειιεληθή παξνπζία θαη
ζπκκεηνρή ζην δηεζλή θαη εληφπηα κνπζηθά δξψκελα θαη ζα πξνβάινπλ ηδηαίηεξν
ηνλ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε
απφ ηελ αξραηφηεηα, ην βπδάληην, σο ηε ζχγρξνλε επνρή».
Άξζξν 2. Δηζαγσγή θνηηεηψλ - Τίηινη - Γηάξθεηα Σπνπδψλ «1. Ο αξηζκφο ησλ
θαη` έηνο εηζαθηέσλ ζηα Σκήκαηα θαη ηα ηνπ ηξφπνπ εηζαγσγήο νξίδνληαη θαηά
ηηο πεξί εηζαγσγήο ζπνπδαζηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θείκελεο
δηαηάμεηο. 2. Η ειάρηζηε δηάξθεηα θνίηεζεο γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ νξίδεηαη ζε
νθηψ (8) εμάκελα. 3. Κάζε Σκήκα απνλέκεη ηίηινπο ζπνπδψλ κέρξη θαη
δηδαθηηθνχ δηπιψκαηνο. Σν εληαίν πηπρίν πξνζδηνξίδεηαη απφ επί κέξνπο
θαηεπζχλζεηο σο εμήο: α) …….. β) Σνπ Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Σέρλεο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο: (i) Δπξσπατθήο (θιαζζηθήο) Μνπζηθήο, (ii)
Βπδαληηλήο Μνπζηθήο, (iii) Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο) Μνπζηθήο θαη
(iv)

χγρξνλεο

Μνπζηθήο.

4)

Σν

εμάκελν

έλαξμεο

ιεηηνπξγίαο

ησλ

θαηεπζχλζεσλ θαζνξίδεηαη κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη
δελ κπνξεί λα είλαη πέξαλ ηνπ 5νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ. Η επηινγή ησλ
θαηεπζχλζεσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, γίλεηαη κε δήισζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη
ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ
Σκήκαηνο γηα φζνπο δελ ππνβάιινπλ».
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Άξζξν 3. Δπαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε πηπρηνχρσλ «1..... 2. Οη πηπρηνχρνη ηνπ
Σκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Σέρλεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιιηεξγνχλ
θαη λα πξνβάιινπλ ζπζηεκαηηθά ηνλ εζληθφ κνπζηθφ καο πινχην ζηνπο θιάδνπο
ησλ εθαξκνζκέλσλ θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ ηδηαίηεξα δε ζηνπο θιάδνπο ηεο
θιαζηθήο κνπζηθήο, ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, ηεο παξαδνζηαθήο
(ειιεληθήο) κνπζηθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο. Οη πηπρηνχρνη κε βάζε ηηο
εηδηθέο γλψζεηο ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε
θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα ηδίσο δε: α) ηελ εθπαίδεπζε δεκφζηα
θαη ηδησηηθή. β) ε εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνχηα, νξγαληζκνχο, ζέαηξα θαη
κνπζεία. γ) ε ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο,
θξαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο. δ) ε Ωδείν θαη ηηο ρνιέο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο θαη ε)
ε ηεξνχο λανχο».
4. Σην άξζξν 20 ηνπ λ. 3475/2006 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 146), θαη
ππφ ηνλ ηίηιν «Θέκαηα εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο», νξίδνληαη ηα εμήο: «1. α) Ο
θιάδνο ΠΔ 16 κνπζηθήο1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α΄)
δηαζπάηαη ζε δχν θιάδνπο: ΠΔ16.01 θαη ΠΔ16.02 κνπζηθήο. β) Η πεξίπησζε
ηζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α΄)
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ηζη) Κιάδνο ΠΔ 16.01 κνπζηθήο: πηπρίν ηκήκαηνο
κνπζηθψλ ζπνπδψλ ή κνπζηθήο επηζηήκεο θαη ηέρλεο παλεπηζηεκίνπ ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν νκνηαγνχο ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο,
εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λ. 1566/1985….. 2…......4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ, γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ θαη ηελ άζθεζε ζηα
εξγαζηήξηα ζηα κνπζηθά ζρνιεία, νξίδνληαη κνπζηθέο εηδηθεχζεηο. Με φκνηα
απφθαζε θαζνξίδεηαη, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, ν αξηζκφο ησλ
δηνξηζηέσλ γηα θάζε κνπζηθή εηδίθεπζε πνπ δηνξίδνληαη θάζε θνξά ζε απηά. 5. α)
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ θιάδνπ ΠΔ16.01 κνπζηθήο, δχλαληαη λα δηνξίδνληαη ζε
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ή λα πξνζιακβάλνληαη σο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη
ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Πξνθεηκέλνπ φκσο λα δηνξηζηνχλ ή λα πξνζιεθζνχλ σο αλαπιεξσηέο ή
σξνκίζζηνη ζηα κνπζηθά ζρνιεία, γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ κνπζηθήο
1

Ο θιάδνο ΠΔ 16 Μνπζηθήο, έρεη νξηζζεί, πιένλ, κε ην άξζξν 29 ηνπ λ. 4521/2018 (Α΄ 38),
σο «Κιάδνο ΠΔ 79 Μνπζηθήο».
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εηδίθεπζεο θαη ηελ άζθεζε ζηα εξγαζηήξηα, απαηηείηαη λα πξνθχπηεη απφ ην
πηπρίν ή απφ έγγξαθν πνπ έρεη πξνζαξηεζεί ζε απηφ ε κνπζηθή εηδίθεπζε φπσο
απηή θαζνξίδεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. β) …….».
5. Με ην άξζξν Μφλν ηεο κε αξηζκφ 81165/Γ7/9-8-2005 «Καζνξηζκφο ησλ
κνπζηθψλ εηδηθεχζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηα Μνπζηθά ρνιεία» απφθαζεο ηεο Υπνπξγνχ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Β΄ 1368), ε νπνία εθδφζεθε θαη΄ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3475/2006, νξίζζεθαλ νη κνπζηθέο εηδηθεχζεηο γηα
ηελ πξφζιεςε αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα Μνπζηθά
Σρνιεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε εηδίθεπζε «Λανχην» (αξηζκ. 35), ελψ κε ην
άξζξν Μφλν ηεο κε αξηζκφ 135367/Γ7/20-10-2008 «Καζνξηζκφο ησλ κνπζηθψλ
εηδηθεχζεσλ γηα ηα Μνπζηθά Σρνιεία» απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Β΄ 2279), ε νπνία εθδφζεθε θαη΄ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ 20 παξ. 4 ηνπ λ. 3475/2006, νξίζζεθαλ νη κνπζηθέο
εηδηθεχζεηο γηα ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ ΠΔ 16 01, ΠΔ 16 02, ΤΔ
16 θαη εκπεηξνηερλψλ ζηα Μνπζηθά Σρνιεία, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
εηδηθεχζεηο κνπζηθψλ νξγάλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, θαη ην «Λανχην» (αξηζ. 34).
6. Σην θεθάιαην Δ΄ ηνπ λ. 4589/2019 (Α΄ 13), πξνβιέπεηαη ζχζηεκα δηνξηζκνχ
θαη πξνζιήςεσλ εθπαηδεπηηθψλ, κειψλ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη
εηδηθνχ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, κε επηινγή απηψλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πνπ δηελεξγείηαη απφ
ην Α.Σ.Δ.Π. (άξζξν 53), θαηφπηλ πξνθήξπμεο (άξζξν 54) θαη θαηάηαμε ησλ
ππνςεθίσλ γηα δηνξηζκφ ή πξφζιεςε θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, θαζψο θαη αλά
κνπζηθή εηδίθεπζε γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ θιάδσλ ΠΔ79.01 (Μνπζηθήο
Δπηζηήκεο, πξψελ ΠΔ 16.1) θαη ΤΔ16, ζε αμηνινγηθνχο πίλαθεο θαηάηαμεο, νη
νπνίνη ηζρχνπλ έσο ηε ιήμε ηνπ δεχηεξνπ ζρνιηθνχ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο
ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν έιαβε ρψξα ε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (άξζξν 56).
7. Με ην άξζξν Μφλν ηεο ππ΄ αξηζ. 88602/Δ1/21-7-2021 «Καζνξηζκφο θαηά
θιάδν θαη εηδηθφηεηα ή εηδίθεπζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ ζα
θαιπθζνχλ κε ηνλ δηνξηζκφ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κεθαιαίνπ Δ' ηνπ λ. 4589/2019 (Α' 13) ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζρνιηθνχ έηνπο 2020-2021» απφθαζεο ησλ
Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Β' 3204), θαζνξίζζεθε
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θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα ή εηδίθεπζε ν αξηζκφο ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ
πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ κε ηνλ δηνξηζκφ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Δ` ηνπ λ. 4589/2019 (Α΄ 13) ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη
Γεπηεξνβάζκηα

Δθπαίδεπζε,

ζρνιηθνχ

έηνπο

2020-2021,

ζηηο

νπνίεο

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζέζεηο κνπζηθψλ εηδηθεχζεσλ (Αθνξληεφλ, Βηφια, Βηνιί,
…(…).... Λανχην θ.ιπ.), κεηαμχ ησλ νπνίσλ, θαη 10 ζέζεηο ζηα Μνπζηθά Σρνιεία
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Κιάδνπ ΠΔ79, Δηδηθφηεηαο ΠΔ 79.01,
Μνπζηθήο Δηδίθεπζεο «Λανχην».
Δξκελεία θαη εθαξκνγή δηαηάμεωλ
8. Απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, εξκελεπφκελεο απηνηειψο, αιιά θαη ζε
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ελφςεη θαη φινπ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ
νπνίνπ εληάζζνληαη, ηνπ ζθνπνχ πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηελ ππαγσγή ζ΄ απηέο
ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε καο απφ ηελ εξσηψζα
ππεξεζία, ζπλάγνληαη ηα αθφινπζα:
9. Με ηηο σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3204/2005 θαη ηεο θαη΄
εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 6 απηνχ εθδνζείζαο Φ1/192329/Β3/13-122013 απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξνβιέπεηαη ε
δπλαηφηεηα

θαηάηαμεο

ζε

Τκήκαηα

ησλ

Παλεπηζηεκίσλ,

πηπρηνχρσλ

Παλεπηζηεκίσλ, Τ.Δ.Ι. θ.ιπ. ζε πνζνζηφ 12% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ
ζε θάζε Τκήκα Παλεπηζηεκίνπ, ε θαηάηαμε δε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη
απνθιεηζηηθά κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κε ζέκαηα αλάπηπμεο ζε ηξία
καζήκαηα, γηα ηελ επηινγή δε ησλ ππνςεθίσλ πξνο θαηάηαμε πηπρηνχρσλ ηα
Τκήκαηα ππνδνρήο ζηεξνχληαη ηεο δπλαηφηεηαο λα ζεζπίζνπλ πξνυπνζέζεηο
θαη θξηηήξηα επηινγήο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην λφκν δηφηη ζε ηέηνηα
πεξίπησζε ζα αζθείην λνκνζεηηθφ έξγν απφ ηα Παλεπηζηήκηα, ρσξίο λα
πθίζηαηαη ζρεηηθή λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε θαη θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο
δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ θαη΄ άξζξν 26 ηνπ Σπληάγκαηνο (ΓΔΦ ΑΘ. 994/2010).
10. Τν Τκήκα Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,
ην νπνίν ηδξχζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 363/1996, έρεη σο απνζηνιή ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο ηεο επξσπατθήο (Κιαζζηθήο), ηεο
βπδαληηλήο, ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο (δεκνηηθήο) θαη ηεο ζχγρξνλεο
κνπζηθήο, γηα ηνλ θαηαξηηζκφ νινθιεξσκέλσλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερλψλ θαη
ηελ παξνρή ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ησλ απαξαίηεησλ εθνδίσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ
ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία
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ζηελ εθπαίδεπζε ή ζε ηνκείο ηεο πνιηηηζηηθήο δσήο (άξζξν 1 πεξ. β). Οη
ζπνπδέο

ζην

Τκήκα

Μ.Δ.Τ.

νξγαλψλνληαη

ζε

επίπεδν

επί

κέξνπο

θαηεπζχλζεσλ, ήηνη: (i) ηεο Δπξσπατθήο (θιαζζηθήο) Μνπζηθήο, (ii) ηεο
Βπδαληηλήο Μνπζηθήο, (iii) ηεο Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο) Μνπζηθήο
θαη (iv) ηεο Σχγρξνλεο Μνπζηθήο (άξζξν 2 παξ. 3 πεξ. β) θαη επηκέξνπο
εηδηθεχζεσλ θάζε θαηεχζπλζεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη κε ην Πξφγξακκα
Σπνπδψλ θαη ηνλ Οδεγφ Σπνπδψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, θαη νη πξνβιεπφκελεο
ζηελ Καηεχζπλζε

ηεο

Διιεληθήο Παξαδνζηαθήο (Γεκνηηθήο)

Μνπζηθήο

εηδηθεχζεηο «Δξκελεία θαη Δθηέιεζε Παξαδνζηαθψλ Οξγάλσλ»: «Γεκνηηθφ
Τξαγνχδη-Φσλεηηθή

Δθηέιεζε»

θαη

«Νπθηά

(Καλνλάθη,

Οχηη,

Λανχην,

Τακπνπξάο/Τξίρνξδν Μπνπδνχθη)» (βι. Οδεγφ Σπνπδψλ 2020-2021).
11. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο, κε βάζε ηηο
εηδηθέο γλψζεηο ζηνπο θιάδνπο ησλ εθαξκνζκέλσλ θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ
ηδηαίηεξα

δε

ζηνπο

θιάδνπο

ηεο

θιαζηθήο

κνπζηθήο,

ηεο

βπδαληηλήο

εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο, ηεο παξαδνζηαθήο (ειιεληθήο) κνπζηθήο θαη ηεο
ζχγρξνλεο κνπζηθήο, κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη ζε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα ηδίσο δε: α) Σηελ εθπαίδεπζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή. β) Σε
εξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνχηα, νξγαληζκνχο, ζέαηξα θαη κνπζεία. γ) Σε
ξαδηνηειενπηηθνχο ζηαζκνχο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο, θξαηηθνχο θαη
ηδησηηθνχο. δ) Σε Ωδείν θαη ηηο Σρνιέο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο θαη ε) Σε ηεξνχο
λανχο (άξζξν 3 παξ. 2 ηνπ π.δ. 363/1996).
12. Με ηηο σο άλσ ζηηο παξαγξάθνπο 4-7 αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο, πνπ
ξπζκίδνπλ

δεηήκαηα

δηνξηζκνχ

θαη

πξφζιεςεο

εθπαηδεπηηθψλ

ζηελ

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζεζπίζζεθαλ δηαθξηηέο θαηά
γλσζηηθφ/θαιιηηερληθφ αληηθείκελν κνπζηθέο εηδηθεχζεηο γηα ηε δηδαζθαιία
καζεκάησλ θαη ηελ άζθεζε ζηα εξγαζηήξηα ζηα κνπζηθά ζρνιεία, κεηαμχ δε
ησλ δηαθξηηψλ απηψλ εηδηθεχζεσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε
εηδίθεπζε «Λανχην», ελψ γηα ηνλ δηνξηζκφ ή ηελ πξφζιεςε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο
ζέζεηο απηέο απαηηείηαη λα πξνθχπηεη απφ ην πηπρίν ή απφ έγγξαθν πνπ έρεη
πξνζαξηεζεί ζε απηφ ε κνπζηθή εηδίθεπζε ησλ δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθψλ
(άξζξν 20 παξ. 4 λ. 3475/2006, Υ.Α. 81165/Γ7/9-8-2005). Η ζέζπηζε δε κε ηελ
σο άλσ ππνπξγηθή απφθαζε ησλ κνπζηθψλ εηδηθεχζεσλ ηειεί ζε αληηζηνηρία κε
ηηο κνπζηθέο εηδηθεχζεηο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ απνλεκφκελσλ
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πηπρίσλ ησλ Τκεκάησλ Μνπζηθψλ Σπνπδψλ ησλ Α.Δ.Ι., κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη
ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
13. Δθ ησλ αλσηέξσ παξέπεηαη φηη ηφζν νη Καηεπζχλζεηο φζν θαη νη επηκέξνπο
δηαθξηηέο Δηδηθεχζεηο θάζε Καηεχζπλζεο ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη
Τέρλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην
Πξφγξακκα Σπνπδψλ θαη ζηνλ Οδεγφ Σπνπδψλ ηνπ Τκήκαηνο, παξέρνπλ
ζηνπο αληίζηνηρνπο πηπρηνχρνπο δηαθνξεηηθά αθαδεκατθά θαη επαγγεικαηηθά
πξνζφληα θαη δηθαηψκαηα θαη, ζπλεπψο, ελφςεη ηνπ δηθαηψκαηνο ειεχζεξεο
αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο απηψλ, θαη΄ άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο
θαζψο θαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, θαη΄ άξζξν 16 ηνπ
Σπληάγκαηνο, είλαη δπλαηή θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3204/2005
ηφζν ε θαηάηαμε πηπρηνχρσλ ηεο κίαο Καηεχζπλζεο ζε άιιε Καηεχζπλζε ηνπ
Τκήκαηνο Μ.Δ.Τ. φζν θαη ε θαηάηαμε πηπρηνχρσλ ζπγθεθξηκέλεο Δηδίθεπζεο ζε
άιιε Δηδίθεπζε ηεο ίδηαο Καηεχζπλζεο ηνπ Τκήκαηνο απηνχ (πξβι. ΝΣΚ
250/2011, 49/2012 αηνκηθέο).
Απάληεζε
14. Καη’ αθνινπζία ησλ πξνεθηεζέλησλ, ε απάληεζε επί ηνπ ηεζέληνο
εξσηήκαηνο, είλαη φηη: Πηπρηνχρνο ηεο Καηεχζπλζεο «Διιεληθή Παξαδνζηαθή
Μνπζηθή» κε Δηδίθεπζε «Δξκελεία θαη Δθηέιεζε παξαδνζηαθψλ Οξγάλσλ Γεκνηηθφ Τξαγνχδη» ηνπ Τκήκαηνο Μνπζηθήο Δπηζηήκεο θαη Τέρλεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δχλαηαη, θαηφπηλ ηεο επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηηο θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2020-2021, λα εγγξαθεί/
θαηαηαγεί, θαη΄ άξζξν 15 ηνπ λ. 3404/2005, ζηελ ίδηα Καηεχζπλζε «Διιεληθή
Παξαδνζηαθή Μνπζηθή» ηνπ Τκήκαηνο κε Δηδίθεπζε/Καιιηηερληθφ Αληηθείκελν
«Λανχην», ελφςεη ησλ δηαθνξεηηθψλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ θαη δηθαησκάησλ πνπ παξέρνπλ νη δχν απηέο, δηαθξηηέο κνπζηθέο
εηδηθεχζεηο.
Θεζζαινλίθε, 15 Οθηωβξίνπ 2021
Ο Γλωκνδνηώλ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από THOMAS KAZAKOS
Ημερομηνία: 2021.10.15
19:45:51 EEST

Θωκάο Ι. Καδάθνο
Πάξεδξνο Ν..Κ.
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