ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπι του σχεδίου Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων κανο
νισμού ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων».
;
Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 15 τού Π.Δ/τος
1445/1942 «περί όργανώσεως καί λειτουργίας τοϋ Ωδείου
Θεσσαλονίκης» έξεδόθη τό ύπ’ άρ. 16/1966 Β.Δ. «ττερΐ
ίδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» ίνα καταστή
δυνατή ή ομοιόμορφος λειτουργία καί ό έλεγχος τών, άνά
τήν χώραν, υφισταμένων ’Ιδιωτικών Μουσικών 'Ιδρυμάτων,
ώς καί ό καθορισμός, γενικών πλαισίων εντός τών όποιων
έκαστον τών ανωτέρω μουσικών ιδρυμάτων θά άναπτύσση
επωφελώς υπέρ της μουσικής καί τών σπουδαζόντων ταυτην,
τήν εκπαιδευτικήν καί καλλιτεχνικήν, γενικώτερον δραστηριότητά του.
2. Έκ τής έφαρμδγής~όμως τοϋ ώς άνω Β.Δ/τος άπεδείχθη ότι δεν έπετεύχθη ό δι’ αύτοΰ έπιδιωκόμενος σκοπός
δΓ ό κατέστη αναγκαία ή κατ’ άλλον τρόπον ρύθμισις τών
εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας καί ’Αναλυτικών
Προγραμμάτων απάντων τών έν τή Χώρα ιδιωτικών μου
σικών ιδρυμάτων. Μέχρι δέ τής οριστικής ρυθμίσεως τοϋ
θέματος καί έν δψει τής ένάρξεως τοϋ νέου διδακτικοϋ έτους
προτείνεται προς ύήφισιν-τό παρόν νομοσχέδιον δτ ου καταργοϋνται ή αντικαθίστανται ώρισμέναι διατάξεις τοϋ Β.Δ.
16/1966, παρέχεται ή δυνατότης εφαρμογής συμπληρωμα
τικής τών ίσχυουσών διατάξεων επί τοϋ Ωδείου Θεσσαλο
νίκης, ευθυγραμμίζονται δέ γενικώτερον αί ρυθμίσεις περί
τής διδακτέας όλης, τών προγραμμάτων τών εξετάσεων ώς
καί τής διάρκειας τής φοιτήσεως προς ;ά ΐσχύοντα δ.ά τό
Κρατικόν ’Ωδεΐον Θεσσαλονίκης (άρθρα 60 - 287 τοϋ Β.Δΐ
τής 11ης Νοεμβρίου 1957).
3. At καταργούμεναι διατάξεις τών άρθρων 10,11,12 καί
21 τοϋ Β.Δ. 16/1966 έχουν ώς άκολούθως :

2.
’Εκτός τών ώς ώς άνω ειδικών μαθημάτων, άπαντες
οί μαθηταί τών έν άρθρω 9 τοϋ παρόντος όριζομένων Σχο
λών καί Τμημάτων ΰποχρεοϋνται όπως παρακολουθοϋν καί
τά κάτωθι μαθήματα γενικής μορφώσεως, ανεξαρτήτως τής
είδικότητος ήν παρακολουθοϋν είτε προ τής ένάρξεως διδα
σκαλίας τών ώς άνω έν παρ. 1 τοϋ παρόντος ειδικών μαθη
μάτων είτε παραλλήλως προς τήν διδασκαλίαν τούτων,
βάσει τοϋ άναλυτικοϋ προγράμματος έγκρινομένου προ τής
ένάρξεως τοϋ σχολικοΰ έτους δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού
’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων : 1) Θεωρία Μουσικής,
2) Μουσική άνάγνωσις, 3) Μουσική γραφή καθ’ ύπαγόρευσιν, 4) άνάγνωσις έκ χ όψεως (Ρ RIΛIA YISTA), 5)
άρμονία, 6) ιστορία μουσικής, 7) κλειδοκύμβαλον (μέχρι
μέσης σχολής), 8) διδασκαλία εις τό πρακτικόν διδασκαλεΐον.
’Επί πλέον τούτων οί μαθηταί τών Τμημάτων : α) αρμο
νίας, β) άντιστίξεως καί φυγής, γ) συνθέσεως, δ) ένοργα
νώσεως, ε) πληκτών, στ) έγχορδων καί ζ) πνευστών δύνανται νά διδάσκονται καί τινα άλλα μαθήματα γενικής μορ
φώσεως καθοριζόμενα έλ.ευθέρως ύφ’ έκάστου τών ώς άνω
έκπαιδευτικών μουσικών ιδρυμάτων διά τοϋ άνωτέρω άναλυτικοϋ προγράμματος».
«Άρθρον 11.
ΙΈ Η φοίτησις' έΐς'τάς σχολάς καί τμήματα τών Ωδείων
καί τών μουσικών Σχόλιών καθορίζεται ώς άκολούθως :

Α. Σχολή Άνωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων καί
Συνθέσεως εις 3-4 έτη διά τό Τμήμα Άντιστίξεως καί
Φυγής, εις 2 - 3 έτη διά τά Τμήματα : α) ένοργανώσεως, β)
άρμονίας καί γ) ένορχηστρώσεως καί 3- 4 έτη διά τό Τμήμα
Συνθέσεως.
Β. Σχολή Διευθύνσεως Μουσικών Συγκροτημάτων, εις
2-3 έτη διά τά Τμήματα : α) Χορωδίας καί β) Φιλαρμο
νικής καί εις 3-4 έτη διά τό Τμήμα Συμφωνικής ’Ορχή
στρα
«Άρθρον 10.
Γ. Σχολή ένοργάνου Μουσικής, εις 7-11 έτη διά τά
1.
Τά εις τάς Σχολάς καί τά Τμήματα τών έν άρθρω Τμήματα : α) πληκτών, β) έγχορδων καί γ) πνευστών, εις
9 τοϋ παρόντος μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διδα
1-2 έτη διά τό τμήμα κρουστών.
σκόμενα μαθήματα είναι τά εξής :
Δ. Σχολή Μονωδίας, εΐς 6 - 8 έτη διά τό τμήμα Μονω
Α. Σχολή Άνωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων καί δίας καί εΐς 2-3 έτη διά τό Τμήμα Μελοδραματικής.
Ή φοίτησις εΐς τάς ΰπό στοιχ. Γ καί Δ. Σχολάς διακρίΣυνθέσεως :
νεται εΐς προκαταρκτικήν, κατωτέραν, μέσην καί άνωτέραν.
α) Τμήμα αρμονίας: ειδικόν άρμοιίας.
Ε. Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής εις 4-5 έτη».
β) Τμήμα ένοργανώσεως : ένοργάνωσις πνευστών οργά
νων.
«Άρθρον 12.
γ) Τμήμα άντιστίξεως καί φυγής : άντίστιξις καί φυγή,
1.
Αί εις τά έν άρθρω 9 τοϋ παρόντος ιδρύματα διεξαγόδ) Τμήμα ένορχηστρώσεως : ενορχήστρωσα/,
μεναι
έξετάσεις
διακρίνονται εΐς προαγωγικάς, έπαναληε) Τμήμα συνθέσεως : σύνθεσις.
πτικάς, κατατακτηρίους, δοκιμαστικάς καί άπολυτηρίους.
Β. Σχολή Διευθύνσεως Μουσικών Συγκροτημάτων :
α) Τμήμα Διευθύνσεως χορωδίας: διεύθυνσις χορωδίας
β) Τμήμα Διευθύνσεως φιλαρμονικής : διεύθυνσις φιλαρ
μονικής.
γ) Τμήμα Διευθύνσεως συμφωνικής ορχήστρας : διεύθυνσις συμφωνικής όρχήστρας.
Γ. Σχολή ένοργάνου μουσικής :
°0 Τμήμα πληκτών : κλειδοκύμβαλον, εκκλησιαστικόν
όργανον, κλαβικύμβαλον καί άρμόνιον.
β) Τμήμα εγχόρδων: άρπα, βιολίον, βιόλα, βιολοντσέλο
καί βαθύχορδον.
Υ) Τμήμα πνευστών : πλαγίαυλος, οξύαυλος, αγγλικόν
κέρας, εύθύαυλος, βαρύαυλος, όλκωτή σάλπιγξ καί βαθεϊα
σάλπιγξ.
δ) Τμήμα κρουστών οργάνων : κρουστά όργανα (τύμπανα ορχήστρας, κάσσα, κιατίνια, ταμποϋρο καί άλλ.α σύγ
χρονα βοηθητικά).
Δ. Σχολή Μονωδίας :
α) Τμήμα Μονωδίας : μονωδία.
β)
»
Μελοδραματικής : μελοδραματική.
Ε. Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής : εκκλησιαστική μου
σική καθ’ όλην -την έκτασιν καί τά είδη αύτής, ύμνολόγιον,
λειτουργική, μετρική.

α) Αί προαγωγικαί έξετάσεις διεξάγονται κατά τό άπό 1
Μαίου έως 15 ’Ιουνίου χρονικόν διάστημα έπί τής κατά τό
διαρρεϋσαν έτος διδαχθείσης δλ.ης.
β) Αί έπαναλ.ηπτικαί έξετάσεις διεξάγονται κατά τό άπό
1-30 ’Οκτωβρίου χρονικόν διάστημα καί εΐς μαθήματα
εΐς όν άπέτυχον κατά τάς ώς άνω προαγωγικάς έξετάσεις,
ρητώς κατονομαζόμενα εις τό έν άρθρω 10 προβλεπόμε ον
άναλυτικόν πρόγραμμα.
γ) Αί κατατακτήριοι έξετάσεις διεξάγονται άπαξ τοϋ
έτους καί εΐς χρόνον όριζόμενον δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουρ
γού ’Εθνικής Παιδείας τή αιτήσει τοϋ ενδιαφερομένου ιδρύ
ματος.
δ) Αί δοκιμαστικαί έξετάσεις προς διαπίστωσιν τής
προόδου τάξεως Σχολής τίνος ή Τμήματος διεξάγονται κατ’
έλευθέραν κρίσιν τής Δ/νσεως τοϋ ’Ωδείου καί τοϋ διδάσκον
τος.-ε) Αί άπολυτήριοι έξετάσεις διεξάγονται εΐς δύο περιό
δους τής πρώτης όριζομένης πάντοτε κατά τό άπό 15 Μαΐου
έως 15 ’Ιουλίου χρονικόν διάστημα καί τής δευτέρας όρι
ζομένης τή αιτήσει τοϋ 'Ιδρύματος δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υ
πουργού ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Μέχρι
τέλους Μαρτίου έκάστου έτους έκαστον ’Ωδεΐον ή Μουσική

—

Σχολή ύπηχρεοϋται νά ΰποβάλη εις το 'Υπουργείου ’Εθνικής
Παιδείας καί Θρησκευμάτων —ίνακα των προς απολυτήριον
έξέτασιν —ροσελευσομένων μαθητών αυτού μετά λεπτομε
ρούς περί ένδς έκαστου δελτίου, έμφαίνοντος την δλην μαθη
τικήν του πατάστασιν. Διά τούς κατά την δευτέραν περίοδον
απολυτηρίων έξετάσεων προσελευσομένους μαθητας ο ως
άνω πίνας υποβάλλεται όμ.οϋ μετά της αιτησεως τοϋ μου
σικού εκπαιδευτικού Ιδρύματος, περί ορισμού τού χρονου
της έξεταστικής ταύτης περιόδου.

2
2. Αί κατατακτήριοι
εξετάσεις διεξάγονται άπαξ τοΰ
έτους καί εις χρόνον όριζόμεναν δι' άποςάσεως τού ’Υπουργού
.Πολιτισμού καί Επιστημών τή αιτήσει τοΰ έν·ϊιαοε:·:υέν:υ
ιδρύματος.
3. Αί κατατακτήριοί εξετάσεις διεξάγονται ενώπιον πεντ:(σελών ή έπταμελών επιτροπών, έκ μουσικών ή υπαλλήλων
τής αρμόδιας Διευ-ύύνσεως τού Υπουργείου Πολιτισμού καί
Επιστημών διοριζόμενων δι’ άποςάσεως τού 'Υπουργού Πο
λιτισμού κα! Επιστημών. Επί πενταμελούς Επιτροπής, τά
δύο έκ τών μελών αυτής καί έπί έπταμελοϋς τά τρία, ορί
ζονται προτάσει τοϋ οικείου ιδρύματος.

2. Οΰδείς δικαιούται νά προσέλθη εις απολυτήριους εςετάσεις άν δεν περιλαμβάνηται εις τον ώς άνω πίνακα.
3. Αί προανωγικαί, έπαναληπτικαί και δοκιμαστικαί
4. Ως πρός τάς λοιπάς έξίετάσεις ισχύουν όυαλόγως »;
εξετάσεις διεξάγονται ενώπιον τριμελών η πενταμελών επι
διατάξεις τών άρ-ίρων 44 καί 46—57 τού Β.Δ. τής 11ης
τροπών έκ καθηγητών τού ιδρύματος οριζόμενων ύπό της
Νοεμβρίου 1957 περί Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.
Δ/νσεως τούτου.
5. Εις τάς Έπιτροπάς τών απολυτηρίων έξετάσεων δύνα4. Αί κατατακτήριοι καί άπολυτήριοι έςετασεις διεξά
ται νά μετέχη έκπρόσωπος τοϋ Υπουργείου Πολιτισμού καί
γονται ενώπιον πενταμελών ή έπταμελών επιτροπών, έκ μου
Επιστημών.
σικών ή υπαλλήλων τής αρμόδιας Δ/νσεως τοΰ Υπουργείου
Έ&ν.κής
Π αιδείας διοριζόμενων οι’
άποςάσεως τοϋ
Άρ-ύρον 3.
Υπουργού Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων. ’Επί
πενταμελούς ’Επιτροπής τά δύο έκ τών μελών αυτής καί
1. Τά άρ-ύρα 10, 11, 12 καί 21 τού Β.Δ. 16/1966 «περί
επί έπταμελοϋς τά τρία, ορίζονται πρυτάσει_τρϋ οικείου, - πδρύσεως ίδιωτικωνήύόυσικών ιδρυμάτων» καταργοϋνται.
ιδρύματος. Έκ τούτων τύ εν μέλος δέον άπαραιτήτως νά
2. Γό ΒΑ. 16/1966. ώς τροποποιείται ύπό τού παρόντος
είναι ό διδάσκων τό ειδικόν μάθημα καθηγητής».

•νόμου ισχύει δι’ άπαντα τά έν -Ελλσδι λειτουργοϋντα μουσικά

«’Άοθρον 21.
έκπαδευτικά ιδρύματα, πλήν τοΰ Κρατικού Ωδείου Θεσσαλ:Τά αρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 καί 20 έφαρμόνίκης.
ζοντο.ι έφ’ εξής καί έπί πάντων τών κατά την δημοσίευσιν
τού παρόντος λειτουργούντων ’Ωδείων καί Μουσικών Σχο
"A p-Spov 4.
λών, πλήν τοϋ' Κρατικού ’Ωδείου Θεσσαλονίκης, τών ύπό
τοϋ παρόντος Β.Δ. προβλεπομένων αναλυτικών προγραμμά
Ή ισχύς τού παρόντος άρ-χεται άπό τής δημοσιεύσεώς του
των καί έσωτερικών Κανονισμών λειτουργίας δημοσιευθηδιά τής Έοημερίδος τής Κυβερνήσεως.
σομένων εντός εξαμήνου, τό βραδύτερου, από τής ισχύος
τοΰ Διατάγματος τούτου.
Έν ’Α-5ήναις τή 14 Φεβρουάριου 1976
4.
Αί διατάξεις τών άρθρων 60 - 287, 44 καί 46 - 57
τοϋ Β.Δ. τής 11ης Νοεμβρίου 1957 «περί κυρώσεως τοϋ
Ο Υπουργός Πολιτισμού καί Έπιστηυών
εσωτερικού κανονισμού τοΰ ’Ωδείου Θεσσαλονίκης» αΐτινες
Κ. Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ
θά έψαρμόζωνται κατ’ άναλογίαν έπί τών μουσικών έκπαιδευτικών ιδρυμάτων επισυνάπτονται έν φωτοαντιγράφοις».
Έν Άθήναις τή 14 Φεβρουάριου 1976

ΕΚΘΕΣΙΣ

Ό Ύπουενός Πολιτισμού καί Έπιστηαών
' Κ.Α. ΤΡΥΠΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί ρυόμισεως
-όεμάτων άσορωντων εις τον κανό/.·σμον
λεττίουργιας ιδιωτικών μουσικών Ιδρυμάτων.

Άρ-υρον 1.
Τό αναλυτικόν πρόγραμμα τής εισακτέας ύλης, τά πριγράμματα τών εξετάσεων καί ή διάρκεια ροιτήσεως εις έκα
στον ιδιωτικόν μουσικόν εκπαιδευτικόν ίδρυμα διέποντα: ύπό
τών ίσχυευσών διά τό Κρατικόν Ωδεϊον Θεσσαλονίκης ο:ατάπεωμ, ώς ιαυται διατυποϋντα: εις τό κες. τρίτον κα'. ·δή εις
τά άρ-5ρα 60—287 τοϋ Β,Δ. τής 11ης Οκτωβρίου 1957
«περί κυρώσεως τοϋ εσωτερικού κανονισμού πού Ωδείου Θεσ
σαλονίκης (ΦΕΚ 229/Α/11.11.57).
Άρ-άρον 2.
ι· Αί εις jri έν άρ-5ρ. 9 τού BA. 16/1906 ιδρύματα δ ε
ξαγόμενα: εξετάσεις δ: ακρινόν τα: εις προαγωγάς. έπαναληπτικάς. κ.ατατακτηριούς, δοκιμαστικός καί απολυτηρίους.

’Api-S. 223/11/1975
Τού Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρ-ύρον 75—παράγρ.
1 τού Συντάγματος) έπί τοϋ σχεδίου Νόμου τοϋ ’Υπουρ
γείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών «περί ρυ-ύμίσεως δεμά
των άρορώντων εις τον κανονισμό·/ λειτουργίας ιδιωτικών
μούσικών ιδρυμάτων».
Διά τών διατάξεων τοϋ ώς άνω σχεδίου νόμου, δι' ών καταργουμένων καί συμπληρουμένων ένίων διατάξεων τοϋ Β.Δ. 16/
1966 «περ,ι ίδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», ρυθμί
ζονται νέμαπα σχετικώς με τό αναλυτικόν πρόγραμμα τής δι
δακτέας ύλης, τά προγράμματα τών έξετάσεων καί τήν διάρ
κειαν ροιτησεως εις έκαστον ιδιωτικόν μουσικό·/ έκπαιδευτ:·
κόν Ίδρυμα, τήν διάκρισιν τών ·ε!ς τάς ώς είρητα: σχολάς
διεξαγόμενων έξετάσεων κλπ., δέν προκαλείτα: οίκσ.τμική
τις επίπτωσις έπί τού Κρατικού Προϋπολογισμού.
Εν

Α-ύήναις τή 17 Δεκεμβρίου 1975
\0 Γενικός Δευ·5>υντής
ΝίΚ. ΒΑΛΗΣ

