
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Υπεύθυνη Εργαστηρίου Μουσικής: Πατιώ Μαρία ΠΕ79.01 

 

Κανονισμός λειτουργίας 

1. Εισαγωγή 

1. 1. Αντικείμενο 

Ο παρών Κανονισμός αφορά στο Εργαστήριο Μουσικής του Πειραματικού Σχολείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

1. 2. Ισχύς του Κανονισμού 

Ο παρών Κανονισμός ισχύει άμεσα και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική. 

1. 3. Εμβέλεια 

Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά σε όλους τους χρήστες  του 
εργαστηρίου του Σχολείου, καθώς και στους διαχειριστές και συντηρητές του 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, στους/στις διδάσκοντες/ουσες των 
εργαστηριακών μαθημάτων και σεμιναρίων και σε κάθε έναν που εμπλέκεται στη 
λειτουργία των εργαστηρίων. 

2. Εργαστήριο Μουσικής 

2. 1. Διάρθρωση εργαστηρίου 

Το Εργαστήριο Μουσικής του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  
βρίσκεται στο ισόγειο του σχολείου και λειτουργεί από το σχολικό έτος 1965-1966. 

Το καλοκαίρι του 2008, με πρόταση και πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού κας 
Μαρίας Πατιώ, η αίθουσα Μουσικής ανακαινίστηκε με τη συνδρομή του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων του Π.Σ.Π.Θ., και εξοπλίστηκε με πολλά καινούργια μουσικά 
όργανα, στερεοφωνικό συγκρότημα και βιντεοπροβολέα, έτσι ώστε να πληροί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές: http://www.nano-micro.gr/omilos/?page_id=290 

Η μελέτη για την ηχομόνωση της αίθουσας έγινε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Α.Π.Θ. το καλοκαίρι του 2008. Χάρη στην ηχομόνωση, το Εργαστήριο 
Μουσικής έχει αποκτήσει και δυνατότητες studio ηχογραφήσεων. Πρόκειται για ένα 



από τα πλέον σύγχρονα και ολοκληρωμένα σχολικά εργαστήρια μουσικής που 
υπάρχουν στην Ελλάδα. 

2. 2. Δραστηριότητες 

Σε αυτό το ειδικών προδιαγραφών κατάλληλα εξοπλισμένο Εργαστήριο Μουσικής, 
διεξάγονται: 

 τα μαθήματα μουσικής του Γυμνασίου & Λυκείου του Σχολείου 
 οι πρόβες του μαθητικού Ομίλου Ορχήστρας & Φωνητικής Γυμνασίου-

Λυκείου, ο οποίος λειτουργεί για 12 συνεχή έτη, από το σχολικό έτος 2011-
2012 έως και το 2022-2023 

 οι πρόβες των μουσικών συνόλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου 
για τις επετειακές γιορτές 

 οι πρόβες των μουσικών συνόλων των τάξεων του Δημοτικού για τις 
επετειακές γιορτές 

 ορισμένα μαθήματα μουσικής του Δημοτικού (Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις) 
 οι πρόβες του μαθητικού Ομίλου Μουσικής του Δημοτικού 
 οι ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων του Δημοτικού, Γυμνασίου και 

Λυκείου του Π.Σ.Π.Θ. 
 προβολές συναυλιών/μουσικών παραστάσεων 
 ημερίδες Μουσικής και επιμορφωτικά μαθήματα 
 συναυλίες μικρής χωρητικότητας 

2. 3. Επίβλεψη 

Το Εργαστήριο δύναται να αναθέτει καθήκοντα επίβλεψης  και χρήσης του χώρου 
σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, πέραν της μουσικής. Οι παραπάνω 
έχουν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

Να καταγράφουν την ημέρα και ώρα χρήσης του εργαστηρίου σε ειδικό ντοσιέ, το 
οποίο φυλάσσεται στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου. 

Να ελέγχουν εάν τα άτομα που εισέρχονται στον χώρο του εργαστηρίου έχουν 
δικαίωμα χρήσης του χώρου και του εξοπλισμού, σύμφωνα με τον παρόντα 
Κανονισμό. 

Να επιβλέπουν την τήρηση του παρόντος Κανονισμού από τους χρήστες των 
εργαστηρίων. 

Να αναφέρουν κάθε γεγονός που αντιλαμβάνονται ότι δύναται να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των χρηστών του εργαστηρίου, καθώς και κάθε βλάβη, απώλεια 
εξοπλισμού, ζημία κ.λπ. 



Ειδικότερα, να ενημερώνουν τον/την Υπεύθυνο/η του Εργαστηρίου για 
οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στον εξοπλισμό αντιληφθούν. 

Να κλειδώνουν το εργαστήριο, όταν πρόκειται να μείνει χωρίς φύλαξη, για 
οποιοδήποτε λόγο. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε να 
αποχωρήσουν όλα τα άτομα που βρίσκονται εντός του εργαστηρίου. 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν σοβαρά περιστατικά, για τα οποία κρίνουν πως 
θα πρέπει να κληθεί η αστυνομία ή η πυροσβεστική υπηρεσία, αναλόγως, θα 
πρέπει πρώτα να καλούν την αστυνομία ή την πυροσβεστική υπηρεσία και, αμέσως 
μετά, να ενημερώνουν την Διεύθυνση του σχολείου και τον/την Υπεύθυνο/η του 
Εργαστηρίου. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαστηρίου σε μαθητές/τριες χωρίς την παρουσία  
επιβλέποντος/ούσης εκπαιδευτικού. 

3. Οργάνωση και διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων 

3. 1. Γενικοί κανόνες 

Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται οι 
παρακάτω γενικοί κανόνες: 

Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου συντάσσεται και ανακοινώνεται ένα 
λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των εργαστηρίων, δίνοντας 
προτεραιότητα στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων μουσικής κάθε έτους 
καταρτίζεται με ευθύνη του/της υπεύθυνου κατάρτισης του ωρολογίου 
προγράμματος του Σχολείου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Ο/Η υπεύθυνος/η του εργαστηρίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από 
μαθητή/μαθήτρια να αποχωρήσει από το χώρο του εργαστηρίου, εάν κρίνει πως 
παρεμποδίζει το μάθημα, ή στην περίπτωση που παραβιάζει τον παρόντα 
κανονισμό. 

4. Κανονισμός χρήσης των υποδομών του εργαστηρίου 

Δικαίωμα χρήσης 

Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται σε άτομα που ανήκουν στη σχολική 
κοινότητα του Π.Σ.Π.Θ. 

Η διεξαγωγή προγραμματισμένων μαθημάτων του Γυμνασίου-Λυκείου έχει 
προτεραιότητα έναντι των αντίστοιχων του Δημοτικού ή/και άλλων δραστηριοτήτων 



και, κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτά απαιτείται να διευκολύνονται 
στη χρήση του χώρου και του εξοπλισμού. 

Ο χώρος και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, όπως η παραβίαση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η παράνομη πρόσβαση σε δίκτυα και συστήματα, η 
διακίνηση παράνομου υλικού κ.ά. 

Το Π.Σ.Π.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει περιορισμούς στην χρήση του 
εργαστηρίου από συγκεκριμένους χρήστες ή κατηγορίες χρηστών, ή να περιορίσει 
συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

5. Χρήση του χώρου και του εξοπλισμού 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση στη διαμόρφωση του υλικού εξοπλισμού 
του εργαστηρίου, εκτός εάν έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες από τον/την υπεύθυνο/η 
του εργαστηρίου. 

 Όσοι/ες παραλάβουν από τον/την υπεύθυνο/η του εργαστηρίου μουσικά όργανα, 
ή άλλο εξοπλισμό, οφείλουν να τα παραδώσουν στην κατάσταση που τα 
παρέλαβαν, όταν λήξει η περίοδος για την οποία τους έχουν παραχωρηθεί. 

Τηρώντας τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 
με το ΦΕΚ 4187/10-9-2021, οι μαθητές/τριες  και το διδακτικό προσωπικό είναι 
υπεύθυνοι να απολυμαίνουν με το κατάλληλο αντισηπτικό αντικείμενα, εξοπλισμό 
ή επιφάνειες με τις οποίες ήρθαν σε επαφή (καρέκλες, γραφεία, διακόπτες, 
χερούλια, μπαγκέτες, clavier, μικρόφωνα, καλώδια κτλ), πριν από την αποχώρησή 
τους από τον χώρο. Για τον παραπάνω λόγω, προβλέπεται σωστή χρήση του 
χρόνου, ώστε να υπάρχει επαρκές χρονικό διάστημα για την απολύμανσή του. 
(τουλάχιστον 5’ πριν την αποχώρηση από τον χώρο). Μετά τον καθαρισμό τα 
αντικείμενα πρέπει να τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση και στην αρχική 
κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Διαφορετικά, να αναφέρεται οποιοδήποτε 
πρόβλημα στον/στην Υπεύθυνο/η. 

6. Δανεισμός 

Όσοι/ες επιθυμούν να δανειστούν αντικείμενα του εργαστηρίου για εκπαιδευτική ή 
καλλιτεχνική χρήση συμπληρώνουν και υπογράφουν απαραιτήτως σχετική αίτηση 
που θα παραλάβουν από τον/την Υπεύθυνο του εργαστηρίου. Κατά την επιστροφή 
των αντικειμένων γίνεται επιβεβαίωση από τον/την Υπεύθυνο ότι παραδίδονται 
στην αρχική τους κατάσταση. Οι δανειζόμενοι οφείλουν να κάνουν ορθή χρήση των 
αντικειμένων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ζημιές και φθορές. 

7. Ζητήματα συμπεριφοράς και ασφάλειας 



Το κάπνισμα στους χώρους των εργαστηρίων απαγορεύεται αυστηρώς. 

Δεν επιτρέπονται τα ποτά (αναψυκτικό, καφές, αλκοόλ, κ.λπ.) και τα φαγώσιμα στον 
χώρο του εργαστηρίου. Εξαιρείται το νερό, με την προϋπόθεση ότι γίνεται χρήση 
που δεν θέτει σε κίνδυνο τον εξοπλισμό του εργαστηρίου. 

Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται το χώρο του εργαστηρίου και να προστατεύουν 
την εύρυθμη λειτουργία του. 

Οι χρήστες οφείλουν να συμβάλουν στην ασφάλεια του χώρου και των ατόμων που 
βρίσκονται σε αυτόν. Οι παρακάτω κανόνες ασφάλειας χρήζουν ιδιαίτερης 
προσοχής: 

Να μη μεταφέρονται στο χώρο των εργαστηρίων εύφλεκτα υλικά ή πιθανές πηγές 
πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Να μην παρεμποδίζεται ή δυσχεραίνεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, η έξοδος των 
ατόμων που βρίσκονται εντός τους χώρου. 

Οι χρήστες του εργαστηρίου οφείλουν να γνωρίζουν πού βρίσκεται ο 
πυροσβεστήρας του εργαστηρίου. 

Οι χρήστες οφείλουν να αναφέρουν καθετί που θεωρούν ότι θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των ατόμων που βρίσκονται εντός του χώρου του εργαστηρίου στον/στην 
Υπεύθυνο του εργαστηρίου. 

Οι χρήστες οφείλουν να αναφέρουν κάθε περίπτωση εισόδου στον χώρο ατόμων 
που δεν δικαιούνται χρήσης του εργαστηρίου, σε περίπτωση που υποπέσει στην 
αντίληψή τους. 

Οι χρήστες του εργαστηρίου οφείλουν να αναφέρουν κάθε περίπτωση παραβίασης 
του παρόντος κανονισμού που υποπίπτει στην αντίληψή τους. 

8.  Πρόβλεψη 

Θέματα που δεν καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό θα αντιμετωπίζονται 
από τη Διεύθυνση του Σχολείου βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 


