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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 58167/Δ2/ 13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία
Μουσικών Σχολείων».

2

Τροποποίηση της 58168/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1365) με θέμα «Λειτουργία
Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73186/Δ2
(1)
Τροποποίηση της 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία
Μουσικών Σχολείων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 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 Γ2/3345/ 02.09.1988
υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία
μουσικών σχολείων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Τις αριθμ. 24/31-05-2018, 33/26-07-2018, 37/
30-08-2018, 44/27-09-2018 και 54/13-11-2018 πράξεις
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
5) 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).
6) Την 144236/Δ2/05-09-2018 υπουργική απόφαση
(Β΄ 4202) «Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικής Παιδείας
των Μουσικών Σχολείων».
7) Την 130085/Δ2/18.08.2015 υπουργική απόφαση
(Β΄1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄
και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 1718

8) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
9) Την 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄
1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».
10) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.1/Γ/192/69445/Β1/06-05-2019 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1371) ως εξής:
1) Η παρ. 2 της ενότητας Η αντικαθίσταται ως εξής:
«2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
α. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων γενικής παιδείας των Γενικών Μουσικών Λυκείων ισχύουν τα προβλεπόμενα για τα μαθήματα γενικής παιδείας, επιλογής
και ομάδων προσανατολισμού που διδάσκονται στα
Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
β. Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής:
Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ ως προς
τη διαδικασία εξέτασης - αξιολόγησης διακρίνονται σε
γραπτώς, προφορικώς και δια ακροάσεως εξεταζόμενα.
Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ που εξετάζονται γραπτά είναι τα εξής:
Αρμονία, Γραφή καθ’ υπαγόρευση της Ανάπτυξης
Ακουστικών Ικανοτήτων και Ανάπτυξης Ακουστικών
Μουσικών Ικανοτήτων, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, Μαθήματα Επιλογής ΙΙ Μουσική - Μουσική Τεχνολογία. Με τη διαδικασία της ακρόασης εξετάζονται τα
εξής: Υποχρεωτικό Όργανο - Πιάνο, Ατομικό Όργανο
επιλογής. Το μάθημα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
εξετάζεται γραπτά και προφορικά.
γ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή
με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο
όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.
δ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης
και Δημιουργίας) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το
μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.
ε. Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων, δύνανται
να πραγματοποιούνται κατά την τελευταία εβδομάδα
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διεξαγωγής μαθημάτων πριν από τη λήξη των μαθημάτων ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολείου.
Ως προς τη διαδικασία εξέτασης και την εξεταστέα ύλη
εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τα Μουσικά Γυμνάσια
στις παραγράφους δ και ε της ενότητας 1 του κεφ. Η΄ της
58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1371).
στ. Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Λυκείου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων
μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου
χαρακτηρισμού φοίτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ. Για όλες τις τάξεις του Γενικού Μουσικού Λυκείου ο
βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μουσικό
μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος του
ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό
των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός
με προσέγγιση δεκάτου.
Για τα μουσικά μαθήματα που εξετάζονται με ακρόαση
ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή είναι ο Μέσος
Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό της εξέτασης με ακρόαση και εκφράζεται ως
δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
Για τα μουσικά μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς ή με ακρόαση, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο
ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος.
η. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προφορικά ο τελικός βαθμός είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου
προφορικού βαθμού με τον μέσο όρο των βαθμών της
προφορικής και γραπτής εξέτασης και εκφράζεται ως
δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.».
2) Η ενότητα Ι αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα,
εκτός αυτών της μουσικής παιδείας, εφαρμόζονται οι
διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
2. α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α΄ και Β΄
τάξεις του Γενικού Μουσικού Λυκείου προκύπτει από
το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων
των μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ΄ τάξη Γενικού
Μουσικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς και των
μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση τα
μαθήματα μουσικής παιδείας και τη Φυσική Αγωγή και
εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
γ) Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό
τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.
3. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος
όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Μουσικού
Λυκείου σε Γενικό Μουσικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό
ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας
τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
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4. α. Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού
Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και βαθμό ετήσιας επίδοσης
εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα μουσικής
παιδείας, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου
έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών
εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας
επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των
Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5),
μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη
φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των
Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5),
αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας
βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5),
τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν
τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη
προαγωγής τους.
β. Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού
Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε
μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική
εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του
Ιουνίου με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές δεν
επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον εννέα
και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν
τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη
προαγωγής τους.
γ. Για τους μαθητές της περ. β. αυτής της παραγράφου
δεν υπολογίζεται εκ νέου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)
μετά από τη συμμετοχή τους στην ειδική εξεταστική
περίοδο, καθώς η εξέταση αυτή αφορά αποκλειστικά
τη συνέχιση της φοίτησης στο Γενικό Μουσικό Λύκειο.
5. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Γενικού
Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
α. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε
δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε
δέκατα (9,5), μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο μετά
από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου,
εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να παραπεμφθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου
δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην
ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής
τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.
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β. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Μουσικού
Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και
πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική
περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του
ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και
πέντε δέκατα (9,5).
γ. Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
Ιουνίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο
του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης,
μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλο Γενικό Λύκειο και
επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.
Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους σε άλλο Γενικό Λύκειο, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες
εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή
οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν
στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται
προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, και στην ύλη που
εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Γενικού
Μουσικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του
τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η
οποία διενεργεί την προφορική και γραπτή εξέταση. Η
προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
6. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή Γενικού
Μουσικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο
μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι
επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται
μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον
οποίον/στους οποίους υστέρησε.
7. Στους αποφοίτους του Γενικού Μουσικού Λυκείου
χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.
Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα μουσικής παιδείας.
8. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν από
την εξέταση μαθήματος, ισχύουν όσα προβλέπονται
από το άρθρο 108 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70)».
Κατά τα λοιπά ισχύει η 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 1371).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Mαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 73173/Δ2
(2)
Τροποποίηση της 58168/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1365) με θέμα «Λειτουργία
Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 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 Γ2/3345/02.09.1988
υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία
μουσικών σχολείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/
2003 (Α΄267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες
διατάξεις»
4) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5) 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).
6) Την 106486/Δ2/29-06-2016 υπουργική απόφαση
(Β΄ 2107) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των
Α', Β' και Γ' τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α',
Β' και Γ' τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7) Την 148262/Δ2/10-09-2018 υπουργική απόφαση
(Β΄ 4077) «Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας
Καλλιτεχνικών Σχολείων.».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
9) Τις με αριθμ. 24/31-05-2018, 33/26-07-2018, 37/
30-08-2018, 44/27-09-2018 και 54/13-11-2018 πράξεις
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10) Την 58168/Δ2/13-04-2018 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1365) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών
Λυκείων».
11) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.1/Γ/191/69791/Β1/07-05-2019 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 58168/Δ2/13-04-2018 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1365) ως εξής:
1) Η ενότητα Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Καλλιτεχνικό
Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και
σε μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας.
1. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων γενικής παιδείας
των Γενικών Καλλιτεχνικών Λυκείων ισχύουν τα προβλεπόμενα για τα μαθήματα γενικής παιδείας, επιλογής και
ομάδων προσανατολισμού που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
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2. Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας των Α΄ και
Β΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ανήκουν
στην ομάδα Β΄ συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος επιλογής της Α΄ τάξης Καλλιτεχνική Παιδεία. Τα
μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ανήκουν στην ομάδα Β΄
συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων επιλογής
της Γ΄ Τάξης 1) Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ),
2) Κεραμική, 3) Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών Εξαρτημάτων, 4) Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, 5) Ντοκιμαντέρ, 6) Θεωρία Τέχνης-Στοιχεία Αισθητικής, 7) Φωτισμός
Θεάτρου, 8) Δημιουργική Γραφή, 9) Κινηματογραφική
Τεχνολογία-Φωτογραφία Κινηματογράφου, 10) Χορός
για την Κάμερα.
3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Καλλιτεχνικού
Λυκείου.».
2) Η ενότητα Ε αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΎ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα,
εκτός αυτών της καλλιτεχνικής παιδείας, εφαρμόζονται
οι διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.
2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα Καλλιτεχνικής Παιδείας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των
δύο τετραμήνων.
3. Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για όλες τις τάξεις
του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου προκύπτει από τον
μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των
γραπτώς και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων
με εξαίρεση τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας και τη
Φυσική Αγωγή και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
4. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται γενικός
μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης
των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού
Λυκείου σε Γενικό Καλλιτεχνικό Λύκειο είναι να έχουν
βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα Καλλιτεχνικής
Παιδείας τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
5. α) Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού
Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο
όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και βαθμό ετήσιας
επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα
Καλλιτεχνικής Παιδείας, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των
προαγωγικών εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο
βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές στα μαθήματα της
Καλλιτεχνικής Παιδείας εξετάζονται ενώπιον διμελούς
επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα
εκπαιδευτικό και έναν ακόμη εκπαιδευτικό της ίδιας ή
συγγενούς ειδικότητας. Τα αποτελέσματά τους δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των
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Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν
επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα
(9,5), επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη
και στην ίδια Καλλιτεχνική Κατεύθυνση.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των
Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5),
αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα καλλιτεχνικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα
(9,5), τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη
τάξη προαγωγής τους.
β) Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού
Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο
εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε
μάθημα Καλλιτεχνικής Παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης
εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική
εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του
Ιουνίου και εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής, η
οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό
και έναν ακόμη εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Τα αποτελέσματά τους δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές δεν
επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον εννέα
και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα Καλλιτεχνικής
Παιδείας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη
τάξη προαγωγής τους.
6. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Γενικού
Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος
τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
α. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και
πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα
Καλλιτεχνικής Παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα
και πέντε δέκατα (9,5), μπορούν να λάβουν απολυτήριο
τίτλο μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου, εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν
να παραπεμφθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του
δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου
δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό
επίδοσής τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.
β. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο
εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται σε ειδική
εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Ιουνίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία
των απολυτηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία
ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του
εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
γ. Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του
Ιουνίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο
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βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και
πέντε δέκατα (9,5). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο
του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης, επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη
και στην ίδια Καλλιτεχνική Κατεύθυνση.
Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να
προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας
τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι
μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε
όλα τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας, με
εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, και στην ύλη
που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη του
Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την
προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της
ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο
μάθημα, η οποία διενεργεί την προφορική και γραπτή
εξέταση. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.
7. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή Γενικού
Καλλιτεχνικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε
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κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο
μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι
επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται
μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον
οποίον/στους οποίους υστέρησε.
8. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς αναγράφεται στο
Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και
στα υπηρεσιακά βιβλία.
9. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν από
την εξέταση μαθήματος, ισχύουν όσα προβλέπονται
από το άρθρο 108 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Ε΄ του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70)».
Κατά τα λοιπά ισχύει η 58168/Δ2/13-04-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 1365).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

20120

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1718/16.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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