
 

 
 

ΜΜΜΟΟΟΥΥΥΣΣΣΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   ΗΗΗΡΡΡΑΑΑΚΚΚΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟΥΥΥ   
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ) 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 2000 
 

ΔΔΔΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣΙΙΙΟΟΟ   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΕΕΕΙΙΙΟΟΟ   ---   ΔΔΔΩΩΩΡΡΡΕΕΕΑΑΑΝΝΝ   ΦΦΦΟΟΟΙΙΙΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   
 

Πρώην Αμερικανική Βάση - Γούρνες Πεδιάδος  

Τηλ: 2810 761 696 
Ε-mail: mousiko@sch.gr 

Διεύθυνση Ιστοσελίδας: www.mousiko.gr 
 

ΤΤοο  ΜΜοουυσσιικκόό  εείίννααιι  ΣΣχχοολλεείίοο  ΓΓεεννιικκήήςς  ΠΠααιιδδεείίααςς,,  πποουυ  σσττοοχχεεύύεειι  νναα  φφέέρρεειι  σσεε  εεππααφφήή  τταα  ππααιιδδιιάά  μμεε  ττοονν  
κκόόσσμμοο  ττηηςς  μμοουυσσιικκήήςς  κκααιι  νναα  ααννααππττύύξξεειι  ττιιςς  δδεεξξιιόόττηηττέέςς  ττοουυςς  σσττηηνν  ττέέχχννηη  ττωωνν  ήήχχωωνν..  

  
  ΣΣυυννδδυυάάζζεειι  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΠΠααιιδδεείίαα  πποουυ  ππααρρέέχχοουυνν  όόλλαα  τταα  σσχχοολλεείίαα  μμεε  ττηη  ΜΜοουυσσιικκήή  ΠΠααιιδδεείίαα  πποουυ  

ππααρρέέχχεειι  μμόόννοο  ττοο  ΜΜοουυσσιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο..  
  

  ΈΈχχεειι  οολλιιγγοομμεελλήή  ττμμήήμμαατταα  μμααθθηηττώώνν  σσεε  κκάάθθεε  ττάάξξηη..  
  

  ΟΟιι  μμααθθηηττέέςς  δδεενν  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  νναα  γγννωωρρίίζζοουυνν  κκάάπποοιιοο  μμοουυσσιικκόό  όόρργγααννοο  εεκκ  ττωωνν  ππρροοττέέρρωωνν..  
  

  ΔΔιιδδάάσσκκεειι  όόλλαα  τταα  μμοουυσσιικκάά  όόρργγαανναα,,  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  κκααιι  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκήή  ΜΜοουυσσιικκήή..    
  

  ΠΠρροοεεττοοιιμμάάζζεειι  όόσσαα  ππααιιδδιιάά  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  εειισσααχχθθοούύνν  σσεε  ΜΜοουυσσιικκάά  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιαα  ττηηςς  χχώώρρααςς..  
  

  ΟΟιι  ααππόόφφοοιιττοοιι  ττοουυ  ΜΜοουυσσιικκοούύ  ΛΛυυκκεείίοουυ,,  μμπποορροούύνν  νναα  εειισσααχχθθοούύνν    σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ττμμήήμμαα  ΑΑ..ΕΕ..ΙΙ..,,  
αακκοολλοουυθθώώννττααςς  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν    γγιιαα  τταα  ΓΓεεννιικκάά  ΛΛύύκκεειιαα..  ΤΤαα  πποοσσοοσσττάά  
εεππιιττυυχχίίααςς  εείίννααιι  ααππόό  τταα  υυψψηηλλόόττεερραα  σσττοο  ΝΝοομμόό..  
  

  ΕΕίίννααιι  εεσσττίίαα  πποολλιιττιισσμμοούύ,,  μμεε  πποολλλλέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  μμοουυσσιικκήήςς,,  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  εεππιισσκκέέψψεεωωνν  κκααιι  
ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  άάμμεεσσηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμεε  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  
  

 
Αιτήσεις (2 – 31 Μαΐου 2023) από την ιστοσελίδα του Σχολείου    

www.mousiko.gr  



 
 

Α Ι Τ Η Σ Η  
(κηδεμόνα) 

(Αν έχετε υποβάλλει ξανά Αίτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε με 
το Σχολείο.  
Η Αίτηση υποβάλλεται ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ, ηλεκτρονικά ή 
χειρόγραφα) 

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………................ 

ΟΝΟΜΑ:………………………................. 

...................................................... 
  Συγγενική σχέση με το παιδί  
 

Τηλέφωνα: (τουλάχιστον δύο τηλέφωνα) 

   Κινητό:……………………..………...................... 

 Σταθερό: .……………………….............................. 

      Άλλο:….………………………........................... 

      Άλλο:………………………................................ 

   e-mail:……………………………………………. 

 
Θέμα:  «Επιλογή μαθητ(ρι)ών στο 

Μ.Σ.H. για το σχολικό έτος 2023-2024» 

Α.Π. ………………..  
 
              ……. / …  / 2023 

Προς 
Την Δ/νση του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου 
(Τηλ  2810 761696,   e-mail: mousiko@sch.gr 
ιστοσελίδα: www.mousiko.gr ) 

 
Παρακαλώ να γίνει δεκτός(ή) στη διαδικασία 

επιλογής μαθητ(ρι)ών για την Α’ τάξη του Μ.Σ.H. για 
την σχολική περίοδο 2023-2024    ο/η    

  
……………………………………………………….. 
     (επώνυμο)                                         (όνομα) 
 
Αγόρι      Κορίτσι      Ημ.γέννησης ....../.…../…… 

που θα πάρει απολυτήριο από το ………..….δημόσιο / 

ιδιωτικό Δημοτικό σχολείο …………………………… 

και θα εγγραφεί υπηρεσιακά στο Γυμνάσιο ………….. 

………………………….              Ο / Η αιτ…….. 

 
                                                          (υπογραφή) 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η  Δ Η Λ Ω Σ Η  
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η ακόλουθη: 

 ..………………………....   ……….             ………......                  .......................……..... 
                οδός                      αριθμός               ταχ. Κώδ.                           Περιοχή 

Δήμος ή Κοινότητα (στην οποία υπάγεται η περιοχή):   ……………………….................... 
 

                                                                                Ο/Η Δηλ… 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ 
 
ΠΑΤΕΡΑΣ:  .................................................................................................................................................................. 
                                         ( ΕΠΩΝΥΜΟ )                                                         ( ΟΝΟΜΑ ) 
 
ΜΗΤΕΡΑ:  .................................................................................................................................................................... 
                                         ( ΕΠΩΝΥΜΟ )                                                         ( ΟΝΟΜΑ ) 
 

                                               ΝΑΙ        ΟΧΙ 
Υπάρχει αδελφός/ή που φοιτά στο Μουσικό Σχολείο;      

 
1ο ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: …………………………     
  

2η Ξένη Γλώσσα: ………………………….   (Γαλλικά ή Γερμανικά ) 

mailto:mousiko@sch.gr
http://www.mousiko.gr/
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