
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 61265/Δ2 
Τροποποίηση της 61178/Δ2/18-04-2018 υπουρ-

γικής απόφασης (Β΄ 1375) με θέμα «Λειτουργία 

Καλλιτεχνικών Γυμνασίων». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 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 με αριθμ. 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).

4) Την με αριθμ. 61178/Δ2/18-04-2018 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1375) με θέμα: «Λειτουργία Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

7) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

8) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

9) Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β΄ 3009).

10) Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 90/01-05-2020) «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-

δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»..

11) Τη με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς 
διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδι-
ωτικά σχολεία».

12) Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά την διενέργεια εξετάσεων.

13) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, 
δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Φ.1/Γ/222/61018/Β1/22-05-2020 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της με αριθμ. 61178/Δ2/
08-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1375) με θέμα: 
«Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν 
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων, συ-
γκροτείται/ούνται για κάθε Καλλιτεχνικό Σχολείο και για 
κάθε μια από τις κατευθύνσεις Επιτροπή/πές Επιλογής 
Μαθητών (Ε.Ε.Μ.), με απόφαση του οικείου Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Οι Επιτροπές Επι-
λογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι τριμελείς 
και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρω-
τές, ωρομίσθιους) του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή όμορου 
σχολείου ή σχολής, εκπαιδευτικού ιδρύματος, Α.Ε.Ι., οι 
οποίοι διδάσκουν μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ή 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου της αντίστοιχης ει-
δικότητας ή Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Καλ-
λιτεχνικής Παιδείας. Με την απόφαση της συγκρότησης 
ορίζεται και ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Σε περίπτωση 
συμμετοχής Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή Μέλους 
της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας, 
αυτός ορίζεται ως Πρόεδρος.

Ειδικότερα, η συγκρότηση των επιτροπών έχει ως εξής:
α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών: Τρεις (3) εκ-

παιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 - Καλλιτεχνικών Μαθημάτων 
ως μέλη και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλά-
δου ως γραμματέας.
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β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου: 
Τρεις (03) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα: 
Υποκριτικής - Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής Προφορικού 
Λόγου και Κινηματογράφου ή/και άλλοι πληρούντες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις για να διδάξουν τα ανω-
τέρω μαθήματα (ειδικά για τα μαθήματα Υποκριτικής – 
Αυτοσχεδιασμού, Αγωγής Προφορικού Λόγου εκπαιδευ-
τικοί κλάδου ΠΕ91.01 και ΠΕ91.02) ως μέλη και ένας (1) 
εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού: Δύο (2) εκπαιδευτές ή άλ-
λοι διδάσκοντες: Κλασσικό Χορό, Σύγχρονο Χορό και 
ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής 
με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού ως μέλη και ένας 
(1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέ-
ας. Επίσης, ορίζεται ένας/μια διδάσκων/ουσα το μάθη-
μα χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό 
ζέσταμα.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές έχουν και ένα αναπλη-
ρωματικό μέλος που ορίζεται με την ίδια απόφαση.

Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων 
αξιολογούνται και βαθμολογούνται και από τα τρία (3) 

μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών. Ο γραμματέας 
δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου ή ο ανα-
πληρωτής του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για 
τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.»

Β. Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξα-
χθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση αναλόγως της με 
αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής 
κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» 
και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 61178/Δ2/08-04-2018 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1375).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Μαΐου 2020

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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