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1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile) 
 
Ο Επαγγελµατίας αυτής της ειδικότητας µπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε 
συγκεκριµένες και επαγγελµατικά κατοχυρωµένες θέσεις στο χώρο του Πολιτισµού, των Τεχνών, των 
ΜΜΕ, της Μουσικής Παιδείας, του Θεάτρου και γενικότερα στο χώρο της Μουσικής και του θεάµατος. 
Συγκεκριµένα οι κυριότεροι τοµείς απασχόλησης του ειδικευµένου στη Μουσική Τεχνολογία είναι οι 
εξής:  
 

1.1. Τοµέας δραστηριοτήτων.  
 

• Τοπική Αυτοδιοίκηση  
• Θέατρο 
• Σχολείο 
• Ωδείο 
• Κ.Ε.Κ. 
• Studio 
• TV και Ραδιόφωνο. 
• Μουσικές Εκδόσεις 
• Multimedia εφαρµογές 

 
1.2. Επαγγελµατικά Καθήκοντα  
 

• Μουσική επιµέλεια (σχολεία, εκδηλώσεις ), Τεχνικός σε Μουσικές Παραγωγές. 
• Επεξεργασία ηχητικού υλικού µε µουσικά δεδοµένα στον επαγγελµατικό και ερασιτεχνικό 

τοµέα. 
• Συναυλιακές εκδηλώσεις, σχολικές θεατρικές παραστάσεις κ.λ.π 
• Υπεύθυνος η διδάσκαλος σε τµήµα µουσικής και τεχνολογίας. 
• ∆ιδασκαλία µαθηµάτων. 
• Ειδικός στην µουσική τεχνολογία του studio. 
• Στέλεχος παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων. 
• Έκδοση µουσικών κειµένων, συγγράµµατα σχετικά µε µουσική. 
• Σχεδιασµός η σύνταξη σελίδων στο Internet ή cd rom. 
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2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ∆ραστηριοτήτων (Task Analysis) 
 

2.1  Περιγραφή  Γενικών  Γνώσεων  και  ∆εξιοτήτων  
 
Για την υγιεινή και την ασφαλή χρήση του Studio απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: η µελέτη 

ηλεκτρικής εγκατάστασης, ο σωστός φωτισµός, η ύπαρξη κλιµατισµού, εξαερισµού και 
πυρασφάλειας και τέλος η απαγόρευση του καπνίσµατος. 
 
2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελµατικών Γνώσεων και ∆εξιοτήτων 
  

• Άρτια αντίληψη του φαινοµένου του ήχου και η ικανότητα εκπόνησης ακουστικών µελετών. 
• Απόκτηση βασικών παιδαγωγικών αρχών για τη µετέπειτα διδασκαλία. 
• Εξοικείωση µε τη χρήση βασικών δοµικών στοιχείων στη µουσική δηµιουργία, µέσα από 

τις γλώσσες της µουσικής των ρευµάτων και τάσεων του 20 - 21ου αιώνα, για την 
καλλιέργεια νέων ερεθισµάτων και αντιλήψεων στη µουσική σύνθεση. 

• Εξοικείωση µε το πληκτροφόρο ως µέσο εισαγωγής δεδοµένων στον Η/Υ. 
• ∆ιαµόρφωση µουσικής αντίληψης µέσα από το χορωδιακό τραγούδι. 
• Απόκτηση ακουστικής εµπειρίας και γνώσης των δυνατοτήτων των πιο διαδεδοµένων 

µουσικών οργάνων. 
• Καλλιέργεια µουσικής αντίληψης µε µέσο το αυτί και τη φωνή . 
• ∆ιαµόρφωση αισθητικού κριτηρίου και υποδοµής στα ακούσµατα του καταρτιζοµένου. 
• Γνώση των σπουδαιότερων γεγονότων στην εξέλιξη της µουσικής τέχνης µέσα από τις 

σπουδαιότερες τάσεις και ρεύµατα, µε σκοπό τη διαµόρφωση του αισθητικού κριτηρίου του 
καταρτιζοµένου. 

• Κατανόηση της έννοιας της φόρµας στην αρχιτεκτονική των µουσικών έργων, από τις 
απλές ως τις συνθετότερες µορφές για τη βελτίωση της µουσικής αντίληψης του 
καταρτιζοµένου. 

 
2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελµατικών Προσόντων. 

 
• Ενηµέρωση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και τους τοµείς εφαρµογής της 

αποκτούµενης ειδικότητας. 
• Απόκτηση του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για τη χρήση των διαφόρων 

µηχανηµάτων εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου. 
• Απόκτηση δεξιοτήτων στην ηχοληψία. 
• Απόκτηση δεξιοτήτων στις τεχνικές επεξεργασίας και µίξης των ήχων. 
• Απόκτηση του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για την δηµιουργική χρήση και 

παρακολούθηση της Midi τεχνολογίας. 
• Πρακτική εξάσκηση στο Midi Sequencing. 
• Η εξοικείωση µε τις σηµαντικότερες τεχνικές σύνθεσης ήχου. 
• Εξοικείωση µε τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο διαφόρων κατηγοριών synthesizer. 

Κατανόησης του ρόλου των Synthesizer στην σύγχρονη µουσική παραγωγή. 
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• Απόκτηση δεξιότητας στην εγγραφή, επεξεργασία, µίξη ηχητικού υλικού σε σκληρό δίσκο. 
• Κατανόηση του ρόλου της σύγχρονης τεχνολογίας στην ζωντανή µουσική έκφραση και η 

εξοικείωση µε διάφορα συστήµατα δηµιουργίας - επεξεργασίας µουσικού και ακουστικού 
υλικού σε συναυλίες. 

• Απόκτηση της δεξιότητας χειρισµού προγραµµάτων (software) Η/Υ, για την εισαγωγή, 
επεξεργασία και έκδοση µουσικών κειµένων. 

• Γνώση των ιδιαιτεροτήτων της µουσικής που προορίζεται για θεατρικές, κινηµατογραφικές, 
ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές - video και πολυµεσικές (multimedia) παραγωγές. 

• Πρακτική εξάσκηση των καταρτιζόµενων σε προκαθορισµένο και σε ελεύθερο θέµα 
επιλογής τους για την περαιτέρω απόκτηση εµπειρίας στη χρήση της τεχνικής υποδοµής 
σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας. 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Μουσική µε Τεχνολογία πρέπει να 

ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης 

επαγγελµατικής κατάρτισης. 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 

Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 

Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές 
Πιστοποίησης (Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών 
των σχετικών µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του 
Ο.Ε.Ε.Κ. και τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 

Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 

Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 

Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει 
την επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει 
µόνο στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο 

απόφοιτος του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές 
εφαρµογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της 

προβλεπόµενης στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα 
γνωστικά αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 

Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των 
ονοµάτων των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά 

από απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των 

εξεταστικών κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για 

επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά 

τους στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που 
φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 

Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) 

έως είκοσι (20). 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών 

διαιρούµενος δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του 
αναβαθµολογητή. 

Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών 
των δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 

Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται 
µόνο στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου 
βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας 
αναβαθµολογητών το οποίο ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 

Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
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 Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν 
απαιτείται αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Μουσική µε Τεχνολογία εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και 
ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 

 
Α. Γενικές γνώσεις: 

• Γνώση των σπουδαιότερων γεγονότων στην ιστορική εξέλιξη της µουσικής τέχνης από την 
αρχαιότητα ως σήµερα µέσα από  τις σπουδαιότερες τάσεις και ρεύµατα, µε σκοπό τη 
διαµόρφωση του αισθητικού κριτηρίου του  καταρτιζόµενου. 

•  Κατανόηση  της  έννοιας  της  φόρµας  στην αρχιτεκτονική  των µουσικών έργων , από 
τις   απλές  ως  τις  συνθετότερες  µορφές  για  τη βελτίωση  της  µουσικής  αντίληψης  
του  καταρτιζόµενου  

•  Απόκτηση  ακουστικής  εµπειρίας  και γνώσης  της  ιστορικής  εξέλιξης και των 
δυνατοτήτων  των πιο διαδεδοµένων  µουσικών οργάνων 

• Καλλιέργεια της µουσικής αντίληψης µε µέσο το αυτί και τη φωνή 
• ∆ιαµόρφωση µουσικής αντίληψης µέσα από το χορωδιακό τραγούδι 
• Ενηµέρωση  για την  σύγχρονη  αγορά εργασίας  και τούς τοµείς  εφαρµογής  της  

αποκτούµενης  ειδικότητας .  
•  Απόκτηση  βασικών  παιδαγωγικών  αρχών  για την διδασκαλία.  

 
Β. Ειδικές γνώσεις: 

•  Άρτια  αντίληψη του  φαινόµενου  του ήχου και η ικανότητα  εκπόνησης          
ακουστικών  µελετών  

• Απόκτηση  του απαραίτητου  γνωστικού  υπόβαθρου  για  την χρήση των διαφόρων  
µηχανηµάτων εγγραφής , επεξεργασίας  και αναπαραγωγής  ήχου . 

• Απόκτηση δεξιοτήτων στην ηχοληψία 
• Απόκτηση  δεξιοτήτων  στις  τεχνικές  της  επεξεργασίας  και µ ίξης  του  ήχου .  
• Γνώση του απαραίτητου θεωρητικού υπόβαθρου για την δηµιουργική  χρήση και παρακολούθηση 

της MIDI τεχνολογίας. 
• Πρακτική εξάσκηση στο MIDI sequencing 
• Κατανόηση και εξοικείωση µε τις σηµαντικότερες τεχνικές σύνθεσης ήχου. 
• Εξοικείωση µε τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο διαφόρων κατηγοριών synthesizer.  Η 

κατανόηση του ρόλου των synthesizer στη σύγχρονη µουσική παραγωγή. 
• Απόκτηση δεξιότητας στην εγγραφή, επεξεργασία, µίξη ηχητικού υλικού σε  σκληρό δίσκο 
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• Κατανόηση του ρόλου της σύγχρονης τεχνολογίας στην ζωντανή µουσική έκφραση και η 
εξοικείωση µε διάφορα συστήµατα δηµιουργίας και επεξεργασίας µουσικού  και ακουστικού 
υλικού σε συναυλίες 

• Γνώση του χειρισµού προγραµµάτων (software) H/Y, για την εισαγωγή,  επεξεργασία και έκδοση 
µουσικών κειµένων 

•  Γνώση των ιδιαιτεροτήτων της µουσικής που προορίζεται για θεατρικές, κινηµατογραφικές, 
ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές - video και πολυµεσικές (multimedia) παραγωγές 

•  Εξοικείωση  µε τη χρήση  βασικών  δοµ ικών στοιχείων  στη  µουσική  δηµ ιουργία  µέσα  
από τις  γλώσσες  της  µουσικής  των  ρευµάτων  και  των τάσεων  του  20ου  και 21ου 
αιώνα  για την  καλλιέργεια νέων  ερεθισµάτων  και αντιλήψεων στη µουσική σύνθεση  

•  Εξοικείωση µε το πληκτροφόρο ως µέσο εισαγωγής δεδοµένων στον Η/Υ 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και 

δεξιότητες του εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος 
(Job Profile), στη στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά 
καθήκοντα του Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 

εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις απαιτήσεις 
αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 

Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 

Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την 

Π.Ε.Ε.Π. Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον 
αριθµό των υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και 
ώρα που έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και 
η δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 

 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 
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3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Μουσική µε Τεχνολογία, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών γνώσεων και 
ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαµβάνονται 
αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 
Πιο συγκεκριµένα, ο εξεταζόµενος στο πρακτικό µέρος οφείλει να γνωρίζει: 

 
• Tη χρήση αναλογικών και ψηφιακών µηχανηµάτων εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής 

του ήχου. 
o αναλογικό εξοπλισµό studio ηχοληψίας. 
o ψηφιακό εξοπλισµό studio ηχοληψίας. 

• Tη MIDI τεχνολογία. 
o συνδεσµολογία. 
o synthesizers, samplers. 
o χειρισµό midi πληκτροφόρου για τον έλεγχο και την εισαγωγή δεδοµένων υπό τη µορφή 

midi πληροφοριών. 
• Tη χρήση των προγραµµάτων (software) καθώς και των περιφερειακών ενός H/Y για ψηφιακή 

εγγραφή (Hard Disk Recording),  επεξεργασία και αναπαραγωγή του ήχου. 
• Tις κυριότερες τεχνικές αναλογικής και ψηφιακής επεξεργασίας του ήχου: 

o montage, mixage κλπ. 
• Tη χρήση µηχανηµάτων ηχητικής επεξεργασίας σε συναυλιακές εκδηλώσεις (live electronics). 
• Tη χρήση µικροφωνικών και µεγαφωνικών εγκαταστάσεων για συναυλιακές εκδηλώσεις. 
• Tη χρήση των H/Y στην επεξεργασία µουσικού κειµένου (παρτιτούρας) για µουσικές εκδόσεις. 
• Tη χρήση των H/Y στην αρχειοθέτηση ηχητικού υλικού (ταινιοθήκες). 
• Tη διαδικασία µουσικής σύνθεσης ή επιµέλειας παραγωγών στο θέατρο, κιν/φο, ραδιόφωνο και 

τηλεόραση. 
• Tη χρήση των H/Y ως εργαλεία στην έρευνα της ακουστικής και ψυχοακουστικής. 
• Tη χρήση των H/Y ως εργαλεία στην µουσική εκπαίδευση. 
• Tην πρακτική των κυριότερων µουσικοπαιδαγωγικών µεθόδων (Oρφ, Kοντάυ, Nταλκρόζ). 
• Tις ικανότητες που καθορίζουν τη συµµετοχή του σε χορωδία. 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 
1. Τι είναι η «ζωντανή» ηλεκτρονική επεξεργασία (live electronics) στην εκτέλεση µικτών µουσικών 

έργων;  
2. Τι είναι ο βερισµός και ποιοι συνθέτες τον εκπροσωπούν;  
3. Ποιοι συνθέτες αποτελούν την «οµάδα των έξι» στη Γαλλία;  
4. Γιατί ανήκει στην Ουγγρική Εθνική Σχολή ο συνθέτης Μπ. Μπάρτοκ; Να αναφέρετε έργα του 

που καταξιώνουν την παραπάνω αντίληψη.    
5. Να αναφέρετε µε παράδειγµα τον τρόπο δόµησης µιας  σειράς και τις υπόλοιπες βασικές 

µορφές που προκύπτουν από αυτή.  
6. Ποιο είναι το κυριότερο είδος µε το οποίο ασχολήθηκε ο συνθέτης Μ. Κάγκελ; Να αναφέρετε 

χαρακτηριστικά έργα του που εντάσσονται σ’ αυτό το είδος.  
7. Τι είναι µελωδία ηχοχρωµάτων (Klangfarben melodie) και ποιος συνθέτης την εισήγαγε;  
8. Ποιες καινοτοµίες εισήγαγε ο συνθέτης Α. Σαίνµπεργκ µε το έργο του «Φεγγαρίσιος Πιερότος»; 

Να αναλύσετε τους όρους που αποδίδουν αυτές τις καινοτοµίες.  
9. Σε ποιο είδος µουσικής ανήκει το έργο του συνθέτη Σ. Ράιχ; Να αναφέρετε 2 τουλάχιστον  έργα 

του.  
10.  Να αναφέρετε πέντε τουλάχιστον Έλληνες συνθέτες, που το έργο τους έχει δεχτεί επιδράσεις 

από τη δηµοτική και τη βυζαντινή µουσική µας παράδοση.   
11. Να εξηγήσετε τον ορισµό "συγκεκριµένη" µουσική και να αναφέρετε τους πρωτεργάτες της.  
12.  Tι ήταν το telharmonium και ποιος ήταν ο εµπνευστής του;  
13. Πού αναπτύχθηκε η ηλεκτρονική µουσική και ποιοι θεωρούνται πρωτεργάτες της;  
14. Tι εννοούµε  µε τον όρο "ηλεκτρακουστική" µουσική και ποια είναι η σχέση της ή η διαφορά της 

µε τη συγκεκριµένη και την ηλεκτρονική  µουσική;  
15.  Να αναφέρετε συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη της ηλεκτρονικής µουσικής, καθώς και τους 

πρωτεργάτες συνθέτες.  
16.  Σε τι διαφέρει η ηλεκτρονική µουσική, όπως αυτή εµφανίστηκε στο ραδιοφωνικό studio της 

Kολωνίας από την  "computer music";   
17. Να αναφέρετε 10 σηµαντικούς Έλληνες συνθέτες που ασχολήθηκαν µε την ηλεκτρακουστική 

µουσική.  
18. Τι είναι η µονοφωνία;  
19. Τι είναι η ετεροφωνία;  
20. Τι είναι η πολυφωνία;  
21. Τι είναι η οµοφωνία;  
22. Ποια όργανα της συµφωνικής ορχήστρας ανήκουν στα έγχορδα µε δοξάρι;  
23. Ποια είναι η έκταση του βιολιού;  
24. Ποια είναι η έκταση του βιολοντσέλου;  
25. Πώς χορδίζονται οι τέσσερις χορδές του βιολιού;  
26. Ποιο είναι το χόρδισµα των τεσσάρων χορδών του κοντραµπάσου;  
27. Ποια είναι η έκταση του πιάνου;  
28. Να αναφέρετε 10 πληκτροφόρα όργανα.  
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29. Ποια είναι τα όργανα της οµάδας των ξύλινων πνευστών της συµφωνικής ορχήστρας;  
30. Ποια είναι τα όργανα της οµάδας των χάλκινων πνευστών της συµφωνικής ορχήστρας;  
31. Πώς ρυθµίζεται το τονικό ύψος στο τροµπόνι και γιατί;  
32. Τι είναι τα ρέτζιστρα (registri) του εκκλησιαστικού οργάνου;  
33. Ποια όργανα ονοµάζονται νυκτά έγχορδα; Να αναφέρετε οκτώ(8) απ’ αυτά.  
34. Να αναφέρετε κάποια µελωδικά κρουστά.  
35. Ποια είναι η έκταση του φλάουτου; 
36. Πώς κατηγοριοποιούνται τα µουσικά όργανα, ανάλογα µε το µέσο που πάλλεται για την 

παραγωγή ήχου;  
37. Τι ήταν ο διθύραµβος;  
38. Τι είναι το µοτίβο;  
39. Τι είναι η πρόταση;  
40. Τι είναι η περίοδος; 
41. Τι είναι η τονικότητα;  
42. Τι είναι η ατονικότητα;  
43. Τι είναι η πολυτονικότητα;  
44. Τι είναι η πολυρρυθµία;  
45. Τι είναι η καντέντσα σε ένα κοντσέρτο;  
46. Τι είναι το cantus firmus;  
47. Τι είναι το organum;  
48. Τι γνωρίζετε για τα gospel; 
49. Τι γνωρίζετε για τη µουσική ragtime; 
50. Τι είναι τα Πάθη; Να αναφέρετε δύο τουλάχιστον κορυφαίους συνθέτες.  
51. Τι είναι το παπαδικό µέλος;  
52. Ποια είναι η διαφορά του φυσικού από το χρωµατικό κόρνο;  
53. Τι είναι το Ρέκβιεµ; Να αναφέρετε δύο τουλάχιστον κορυφαίους συνθέτες.  
54. Ιδιαιτερότητες και προβλήµατα των παιδικών χορωδιών.  
55. Εκτάσεις φωνών στη χορωδία.  
56. Τι είναι η παρτίτα;  
57. Τι είναι το stretto;  
58. Τι είναι το pedal στη φούγκα;  
59. Να αναφέρετε πέντε σηµαντικούς συνθέτες του όψιµου ροµαντισµού.  
60. Τι είναι τα clusters; Να δώσετε παραδείγµατα τεσσάρων συνθετών που τα χρησιµοποίησαν και 

να αναφέρετε έργα τους.  
61. Τι είναι το προετοιµασµένο πιάνο και ποιος ο επινοητής του;  
62. Αναφέρετε τη σχέση της αλεατορικής µουσικής µε τον αυτοσχεδιασµό.  
63. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου του C. Debussy και ποιες είναι οι σηµαντικότερες 

αντιθέσεις του σε σχέση µε τη ροµαντική µουσική;  
64. Ποιες είναι οι βασικές αρχές στο δωδεκάφθογγο σύστηµα και ποιος ο κύριος εκπρόσωπος του 

δωδεκαφθογγισµού;  
65. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία στη φόρµα ενός µινιµαλιστικού έργου; Να αναφέρετε παραδείγµατα 

συνθετών και έργων τους.  
66. Τι είναι ο απόλυτος (καθολικός) σειραϊσµός και ποιοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποι αυτής της 

µορφής σύνθεσης;  
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67. Γιατί χαρακτηρίζονται ως πολύτεχνα πολλά από τα έργα του συνθέτη Γ. Χρήστου; Να αναφέρετε 
τουλάχιστον τρία έργα του αυτής της κατηγορίας.  

68. Ποιο είναι το κυριότερο πρόβληµα στη δυτικότροπη εναρµόνιση των δηµοτικών τραγουδιών και 
του βυζαντινού µέλους;  

69. Με ποιο τρόπο διαφοροποιείται η αρµονική γλώσσα του ροµαντισµού σε σχέση µε αυτή της 
κλασικής περιόδου της δυτικής µουσικής;  

70. Τι είναι οι εξωτικές κλίµακες; Να αναφέρετε παραδείγµατα.  
71. Τι εννοούµε µε τον όρο computer  music; 
72. Γιατί ο Ε. Βαρέζ, ειδικότερα µε το έργο του «Ιονισµός», θεωρείται προάγγελος της 

ηλεκτρακουστικής µουσικής;  
73. Υπάρχει επίδραση του δωδεκαφθογγισµού στο έργο του Ν. Σκαλκώτα; Να αναφέρετε 

παραδείγµατα έργων του).  
74. Ποια είναι τα στοιχεία που αποδίδουν το χαρακτηρισµό «ναΐφ» (αφελής) στη µουσική της 

“οµάδας των έξι” και του Ε. Σατί;  
75. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ εµπρεσιονισµού και εξπρεσιονισµού στη µουσική;  
76. Τι είναι η «στιγµιαία» φόρµα («moment» form),όπως την όρισε ο συνθέτης Κ. Στοκχάουζεν;  
77. Με ποιο τρόπο ο συνθέτης Α. Βέµπερν εξέλιξε τον δωδεκαφθογγισµό του Α. Σαίνµπεργκ;  
78. Από πού αντλεί τις πηγές του ο συνθέτης Τσ. Άιβς και µε ποιο τρόπο τις µετουσίωσε στη 

µουσική του;  
79. Από ποια αντίληψη καθορίζεται το έργο του Π. Μπουλέζ «∆οµές Ι» (Structures I);  
80. Να αναφέρετε τρία έργα του συνθέτη Ο. Μεσσιάν, καθώς και επιδράσεις καθοριστικές στην 

τεχνοτροπία του.  
81. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συµφωνικού ποιήµατος; Αναφέρετε τρεις 

τουλάχιστον συνθέτες συµφωνικών ποιηµάτων.  
82. Ποιοι συνθέτες ανήκουν στην Επτανησιακή Σχολή;  
83. Να αναφέρετε  δέκα (10) Έλληνες συνθέτες της Εθνικής Σχολής.  
84. Τι είναι η φόρµα ρόντο;  
85. Τι είναι η «έκθεση» σε µια φούγκα;  
86. Τι είναι το θέµα, η απάντηση και τι το αντίθεµα σε µια φούγκα;  
87. Τι είναι το επεισόδιο σε µια φούγκα;  
88. Τι είναι ο κανόνας και σε ποιες µορφές τον συναντάµε;  
89. Με ποιους τρόπους µπορούµε να παραλλάξουµε ένα θέµα, σύµφωνα µε τις αντιστικτικές 

τεχνικές;  
90. Τι ήταν το Discantus;  
91. Τι ήταν το Conductus;  
92. Τι γνωρίζετε για το έργο του Αλκαίου (7ος –  6ος π.Χ. αι.);  
93. Τι γνωρίζετε για τον Ιωάννη Κουκουζέλη;  
94. Τι γνωρίζετε για το Ρωµανό το Μελωδό;  
95. Τι γνωρίζετε για τον Πέτρο Πελοποννήσιο;  
96. Τι είναι η “µετατροπία”; Ποια είδη “µετατροπιών” γνωρίζετε;  
97. Τι γνωρίζετε για τη µουσική blues; Συνοπτική περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης και της 

διαµόρφωσης του ύφους µε κάποια παραδείγµατα µουσικών.  
98. Τι είναι η ρυθµισµένη µουσική (musica mensurata) και ποιος την εισήγαγε;  
99. Τι είναι το συγκερασµένο τονικό σύστηµα;  
100. Τι είναι η τοκάτα (toccata);  
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101. Να περιγράψετε τα γενικά χαρακτηριστικά της παιδικής φωνής.  
102. Εξηγήστε τον τρόπο της µουσικής ανάγνωσης που βασίζεται στη µέθοδο του κινητού ντο.  
103. Να αναφέρετε παραδείγµατα µορφής της συµφωνικής ορχήστρας:  

α. Της κλασικής περιόδου 
β. Του ροµαντισµού 
γ. Του  20ου αιώνα  

104. Τι πρέπει να προσέξουµε στο συνδυασµό ακουστικών οργάνων µε τη µαγνητοταινία 
(ηχογραφηµένο ηλεκτρακουστικό µέρος) σε ένα µικτό έργο;  

105. Τι γνωρίζετε για τη µουσική rock; Συνοπτική περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης και της 
διαµόρφωσης του ύφους και των ειδών (τάσεων) που περιλαµβάνει.  

106. Tι γνωρίζετε για τη µουσική Jazz; Συνοπτική περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης και της 
διαµόρφωσης του ύφους και των ειδών (τάσεων) που περιλαµβάνει.  

107. Tι γνωρίζετε για το ρεµπέτικο; Συνοπτική περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης και της 
διαµόρφωσης του ύφους µε παραδείγµατα αντιπροσωπευτικών εκτελεστών ανά είδος (τάση).  

108. Ποια χαρακτηριστικά έργα του Ι. Στραβίνσκυ  τον κατατάσσουν στο ρεύµα του Νεοκλασικισµού; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

109. Ποια είναι η επίδραση της εξπρεσιονιστικής ποίησης και ζωγραφικής στην εξπρεσιονιστική 
µουσική;  

110. Ποια είναι η µορφή των τρόπων 
α. στην αρχαιότητα και το βυζάντιο 
β. στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση 
γ. κατά το 19ο (Εθνικές Σχολές) και 20ο αιώνα.  

111. Η εξέλιξη των κλασικών µορφών (σονάτα, συµφωνία, κοντσέρτο, σουίτα) στη µουσική του 20ου 
αιώνα.  

112. ∆ώστε σύντοµη περιγραφή των χαρακτηριστικών της Texture Music, αναφέροντας και κάποιους 
σηµαντικούς εκπροσώπους της.  

113. Τι ήταν η «Music 5» και ποιος ο συνθέτης που την εισήγαγε;  
114. Τι γνωρίζετε για το Αµβροσιανό και Γρηγοριανό µέλος;  
115. Τι γνωρίζετε για την Ars Antiqua;  
116. Τι γνωρίζετε για την Ars Nova;  
117. Τι ήταν οι τροβαδούροι, οι τρουβέροι και οι ερωτοτραγουδιστές; Να αναφέρετε τρεις 

σηµαντικούς συνθέτες.  
118. Τι γνωρίζετε για τα «Θαύµατα» και τα «Μυστήρια» κατά το Μεσαίωνα;  
119. Τι γνωρίζετε για τα λαουτοτράγουδα κατά την Αναγέννηση; Να αναφέρετε πέντε τουλάχιστον 

συνθέτες.  
120. Τι γνωρίζετε για την Καµεράτα;  
121. Τι γνωρίζετε για τη Μπαρόκ όπερα; Να αναφέρετε πέντε κορυφαίους συνθέτες.  
122. Τι γνωρίζετε  για το γερµανικό Μπαρόκ; Να αναφέρετε πέντε κορυφαίους συνθέτες του 

γερµανικού Μπαρόκ.  
123. Τι γνωρίζετε για το Μπαρόκ στη Γαλλία;Να αναφέρετε πέντε κορυφαίους συνθέτες του γαλλικού 

Μπαρόκ.  
124. Τι γνωρίζετε για το ιταλικό Μπαρόκ;Να αναφέρετε πέντε κορυφαίους συνθέτες του ιταλικού 

Μπαρόκ.  
125. Τι γνωρίζετε για τη µουσική του Ροκοκό; Να αναφέρετε τρεις συνθέτες της Ροκοκό περιόδου.  
126. Τι γνωρίζετε για το έργο του Τζοβάννι Πιερλουίτζι ντα Παλεστρίνα;  
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127. Τι γνωρίζετε για το έργο του J. S. Bach;  
128. Τι γνωρίζετε για το έργο του Ρόµπερτ Σούµαν;  
129. Τι γνωρίζετε για το έργο του Φραντς Σούµπερτ;  
130. Τι γνωρίζετε για το έργο του Ρίχαρντ Βάγκνερ;  
131. Ποιοι είναι οι κορυφαίοι συνθέτες του κλασικισµού; Να περιγράψετε µε συντοµία το έργο τους.  
132. Τι γνωρίζετε για το έργο του Νίκου Σκαλκώτα;  
133. Να αναφέρετε 10 Έλληνες συνθέτες του 20ου αιώνα και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της 

τεχνοτροπίας τους.  
134. Τι γνωρίζετε για το έργο του Γιάννη Ξενάκη;  
135. Τι γνωρίζετε για το έργο του Γιάννη Χρήστου;  
136. Τι είναι ο νεοκλασικισµός στη µουσική; Να αναφέρετε τρεις κορυφαίους συνθέτες.  
137. Τι είναι η αλεατορική µουσική;  
138. Τι γνωρίζετε για το έργο του Τζων Κέητζ;  
139. Τι γνωρίζετε για το µοτέτο; Να αναφέρετε πέντε κορυφαίους συνθέτες.  
140. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της µπαρόκ και κλασικής σονάτας; Να αναφέρετε δέκα κορυφαίους 

συνθέτες.  
141. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Φούγκας; Να αναφέρετε πέντε κορυφαίους συνθέτες.  
142. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µπαρόκ κοντσέρτου; Να αναφέρετε δέκα κορυφαίους 

συνθέτες.  
143. Να αναφέρετε τα µέρη της Λειτουργίας της Ρωµαιοκαθολικής εκκλησίας, καθώς και τρεις 

κορυφαίους συνθέτες.  
144. Ποια είναι  τα χαρακτηριστικά της κλασικής Συµφωνίας; Να αναφέρετε τρεις κορυφαίους 

συνθέτες.  
145. Λιντ ή λίντερ. Χαρακτηριστικά και κορυφαίοι συνθέτες.  
146. Η συµφωνία κατά τη ροµαντική περίοδο. Να αναφέρετε πέντε κορυφαίους συνθέτες.  
147. Τι είναι η νευµατική σηµειογραφία; Να αναφέρετε τρία παραδείγµατα.  
148. Πολύτεχνα έργα. Συνοπτική ιστορική αναφορά και σύγχρονη δηµιουργία.  
149. Πυθικός νόµος. Χαρακτηριστικά και µέρη.  
150. Τι γνωρίζετε για τη χορωδιακή µουσική στο µεσαίωνα και την αναγέννηση;  
151. Τι γνωρίζετε για τη χορωδία στην όπερα και στο ορατόριο;  
152. Τι γνωρίζετε για τη χορωδιακή µουσική στη σύγχρονη Ελλάδα (20ος  – 21ος αι.); 
153. Να αναφέρετε τα µέρη της Μπαρόκ Σουίτας.  
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ΟΜΑ∆Α Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

1. Να αναπτύξετε την αρµονική στήλη του λα =55 Ηz για τις πρώτες 8 αρµονικές σε συχνότητες 
και νότες.  

2. Ποιο φάσµα συχνοτήτων ακούει το ανθρώπινο αυτί;  
3. Από ποιο χαρακτηριστικό του ήχου ξεχωρίζουµε: 

α. το κλαρινέτο από το τροµπόνι; 
β. τη φωνή του βαρύτονου από του τενόρου; 
γ. το φόρτε από το πιανίσιµο;   

4. Τι ονοµάζουµε στάθµη ακουστότητας;  
5. Τι εννοούµε µε τον όρο «καταληπτότητα» ενός χώρου;  
6. Πώς συνδέονται τα µικρόφωνα µε τις κονσόλες;  
7. Σε τι χρησιµεύουν τα input groups σε µια κονσόλα που κατασκευάστηκε για συναυλίες;  
8. Σε τι χρησιµεύουν τα master outputs;  
9. Τι διαφορά έχει το Pan pot από το Βalance;  
10. Τι είναι ζυγισµένη (balanced) γραµµή;  
11. Σε τι βοηθάει το mixdown automation;  
12. Περιγράψτε τη διαδροµή της µαγνητοταινίας στο µαγνητόφωνο ανοικτής ταινίας.  
13. Ποια είδη µαγνητοφώνων ( αναλογικών ή ψηφιακών ) χρησιµοποιούνται ευρύτερα;  
14. Είδη και πλάτη αναλογικών ταινιών.  
15. Είδη ψηφιακών µέσων αποθήκευσης.  
16. Συστήµατα ακρόασης µέσα στο στούντιο. Πότε χρησιµοποιούµε το κάθε σύστηµα;  
17. Τι είναι tweeter, το midrange  και το woofer; Να αναφέρετε συνηθισµένες συχνότητες 

λειτουργίας τους.  
18. Εξηγήστε τη χρησιµότητα της θύρας MIDI THRU.  
19. Τι κάνει η εντολή  multi track record σ΄ ένα MIDI  Sequencer;  
20. Ποιοι είναι  οι βασικοί τύποι  MIDI Files;  
21. Tι είναι το “General Midi”;  
22. Να αναφέρετε τους βασικούς τύπους κυµατοµορφών.  
23. Τι είναι το reverb effect;  
24. Τι είναι το Delay effect;  
25. Τι είναι το chorus effect;  
26. Τι είναι το pitch shifter;  
27. Τι είναι ο ταλαντωτής;  
28. Τι είναι η καµπύλη ADSR;  
29. Τι σηµαίνει το µήνυµα MPU 401 compatible;  
30. Ποια είναι τα συνηθέστερα Format ήχου που χρησιµοποιούνται στο HD Recording;  
31. Τι είναι το DSP;  
32. Τι είναι η εντολή  transportation σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας µουσικού κειµένου;  
33. Τι είναι η εντολή rebar music σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας µουσικού κειµένου;  
34. Τι είναι η εντολή swing σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας µουσικού κειµένου;  
35. Τι είναι τα layers ενός πενταγράµµου (staff) σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας µουσικού 

κειµένου;  



  

 
 

 
 

Σελίδα 18 από 21 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

36. Τι είναι η εντολή optimize στη διευθέτηση των συστηµάτων σε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας 
µουσικού κειµένου;  

37. Να αναφέρετε δέκα έλληνες συνθέτες που έγραψαν µουσική για το αρχαίο δράµα.  
38. Τι είναι ήχος και τι ηχητικό κύµα;  
39. Να εξηγήσετε γιατί στα χορδόφωνα ,όταν θέλουµε να παράγουµε δυνατό ήχο, χτυπάµε τη 

χορδή δυνατά.  
40. Ποιος µαθηµατικός τύπος µας δίνει την κατά ένα ηµιτόνιο υψηλότερη συχνότητα από µια 

δεδοµένη;  
41. Τι γνωρίζετε για την ανάκλαση και την περίθλαση του ήχου;  
42. Τι γνωρίζετε για την ηχώ;  
43. Τι γνωρίζετε για την αντήχηση;  
44. Τι γνωρίζετε για την ανάλυση Φουριέ;  
45. Τι γνωρίζετε για το φαινόµενο του συντονισµού ;  
46. Τι γνωρίζετε για τα στάσιµα κύµατα;  
47. Τι γνωρίζετε για την ένταση του ήχου;  
48. Τι είναι το κατώφλι ακουστότητας και τι  το όριο του πόνου;  
49. Τι  λέµε µουσικό τονικό ύψος (pitch); Με ποιο χαρακτηριστικό του ήχου το συνδέουµε; 
50. Τι ονοµάζουµε ηχόχρωµα;  
51. Τι γνωρίζετε για τη µονάδα decibel;  
52. Να γράψετε τον τύπο που εκφράζει τη στάθµη έντασης ενός ήχου σε decibel και σε decibel 

SPL.  
53. Τι γνωρίζετε για το υψηλοπερατό φίλτρο (high pass filter);  
54. Τι γνωρίζετε για το χαµηλοπερατό φίλτρο ( low pass filter) ;  
55. Τι γνωρίζετε για το φίλτρο διέλευσης ζώνης (band pass filter);  
56. Εάν η ένταση ενός ήχου διπλασιαστεί, κατά πόσα decibel θα πρέπει να αυξηθεί η στάθµη 

έντασής του;  
57. Τι ονοµάζουµε φαινόµενο απόκρυψης (masking effect);  
58. Τι είναι το ηχόµετρο, πού και πώς χρησιµοποιείται;  
59. Τι ονοµάζουµε θόρυβο, ποια είδη θορύβου έχουµε;  
60. Τι ονοµάζουµε διακροτήµατα;  
61. Τι ονοµάζουµε διάγραµµα πολικής ακτινοβολίας ενός οργάνου και πώς το αξιοποιούµε κατά την 

ηχογράφηση;  
62. Τι είναι ο ανηχοϊκός θάλαµος; Σε τι χρησιµοποιείται; Να αναφέρετε εφαρµογές και στην 

ηχοληψία και στη µουσική.  
63. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι µικροφώνων και ποια η αρχή λειτουργίας του καθενός;  
64. Α. Τι γνωρίζετε για τη συχνότητα δειγµατοληψίας στα ψηφιακά συστήµατα; 

Β. Ποιες είναι οι καθιερωµένες συχνότητες δειγµατοληψίας;  
65. Τι γνωρίζετε για τις εξής µονάδες: 

Watt; 
Hertz; 
Db;  

66. Περιγράψτε µια µονάδα εισόδου (input module) µιας αναλογικής κονσόλας.  
67. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής κάποιου συγκεκριµένου τύπου µικροφώνου, σε κάθε περίσταση; 

Γιατί, σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται να χρησιµοποιήσουµε µικρόφωνα µε χειρότερα 
τεχνικά χαρακτηριστικά;  
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68. Πώς µπορεί να βοηθήσει στο mixdown automation ένα MIDI sequencer;  
69. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα της ψηφιακής ηχογράφησης.  
70. Να αναφέρετε τρία(3)παραδείγµατα εξωτερικών µονάδων επεξεργασίας ήχου.  
71. Ποιοι είναι οι καθιερωµένοι τρόποι σύνδεσης ψηφιακών ηχητικών µηχανηµάτων µεταξύ τους;  
72. Πώς µπορούµε να κατατάξουµε τα µικρόφωνα σύµφωνα  µε το πολικό τους διάγραµµα  και σε 

ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιείται το κάθε είδος;  
73. Τι εννοούµε  µε τον όρο ευαισθησία ενός µικροφώνου; Πώς µετριέται η ευαισθησία ενός 

µικροφώνου;  
74. Πώς προκύπτει το πολικό διάγραµµα ενός µικροφώνου;  
75. Τι είναι το µικρόφωνο πυκνωτού; Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας του.  
76. Τι είναι το δυναµικό µικρόφωνο; Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας του.  
77. Εάν θέλατε  να ηχογραφήσετε µια χορωδία, τι µικρόφωνα θα χρησιµοποιούσατε και πώς θα τα 

τοποθετούσατε;  
78. Όταν ηχογραφούµε µια οµιλία, τι µικρόφωνο χρησιµοποιούµε και τι πρέπει να προσέχουµε;  
79. Πόσα είδη µεγαφώνων έχουµε; Αρχή λειτουργίας του καθενός.  
80. Γιατί  χρησιµοποιούµε ηχείο για τα  µεγάφωνα; Αναφέρετε βασικούς τύπους  ηχείων.  
81. α) Τι γνωρίζετε για τα ηχεία ανάκλασης µπάσων και τι για τα ηχεία ακουστικής ανάρτησης;  

β) Τι είναι το cross over;  
82. Τι σηµαίνει ευαισθησία σε ένα ηχείο, πώς µετριέται και τι επίπτωση έχει ένα «αναίσθητο» ηχείο 

στην απόδοση του ενισχυτή;  
83. Πώς θα ηχογραφήσετε ένα φλάουτο;  
84. Πώς θα ηχογραφήσετε ένα κλαρινέτο;  
85. Πώς θα ηχογραφήσετε µια κλασσική κιθάρα;  
86. Πώς θα ηχογραφήσετε µια τροµπέτα;  
87. Πώς θα ηχογραφήσετε µια τούµπα;  
88. Πώς θα ηχογραφήσετε ένα πιάνο; (µε ουρά και όρθιο)  
89. Πώς θα ηχογραφήσετε µια drums;  
90. Τι είναι το πρωτόκολλο MIDI;  
91. Εξηγήστε τι εννοούµε µε τους όρους «σειριακή» και τι «παράλληλη» θύρα επικοινωνίας. Το 

MIDI τι είδους θύρα χρησιµοποιεί και γιατί;  
92. Ποιες  παραµέτρους µπορεί να ελέγξει το MIDI;  
93. Τι ονοµάζουµε MIDI sequencer;  
94. Τι ονοµάζουµε VELOCITY και ποιες τιµές µπορεί να πάρει στο MIDΙ;  
95. Τι είναι κυµατοµορφή και τι envelope;  
96. Τι είναι το sampler;  
97. Τι σηµαίνουν οι όροι Fade in, Fade out, Normalize, Invert, Reverse;  
98. Tι είναι το Midi Through Box και τι το Midi switcher;  
99. Τι γνωρίζετε για το Midi Delay;  
100. Τι είναι ο ελεγχόµενος από τάση ταλαντωτής (VCO);  
101. Τι είναι η διαµόρφωση εύρους παλµού (pulse width modulation);  
102. Τι είναι το ελεγχόµενο από τάση φίλτρο VCF ;  
103. Τι είναι ο ελεγχόµενος από τάση ενισχυτής (VCA);  
104. Τι είναι ο ταλαντωτής χαµηλών συχνοτήτων (LFO);  
105. Τι είναι η ∆ιαµόρφωση Συχνότητας στα synthesizers;  
106. Tι είναι η ∆ιαµόρφωση Πλάτους στα synthesizers;  
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107. Τι είναι η ∆ιαµόρφωση Κυµατοµορφής στα synthesizers;  
108. Τι είναι το Vocoder;  
109. Τι είναι το arpeggiator;  
110. Τι είναι το multisampling;  
111. Τι είναι τα plug ins; Να αναφέρετε παραδείγµατα εφαρµογών τους.  
112. Τι εννοούµε µε τον όρο bounce;  
113. Τι σηµαίνει Normalize;  
114. Πώς µπορούµε να υπολογίσουµε το χώρο του δίσκου που καταλαµβάνει ο ήχος σε µη 

συµπιεσµένη µορφή (Mb/min π.χ. σε συχνότητα δειγµατοληψίας 44100 Hz);  
115. Ποια πρέπει να είναι η ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής ενός σκληρού δίσκου για real time 

ανάγνωση του δείγµατος κατ’ ευθείαν απ’ το σκληρό δίσκο;  
116. Τι γνωρίζετε για το clipping;  
117. Να αναφέρετε τους συνηθισµένους τύπους surround.  
118. Τι είναι το midi follower;  
119. Να αναφέρετε έλληνες συνθέτες που έγραψαν µουσική για τον κινηµατογράφο.  
120. Τι γνωρίζετε για το ηµίτονο;  
121. Τι γνωρίζετε για το τριγωνικό κύµα;  
122. Τι γνωρίζετε για το πριονωτό κύµα;  
123. Τι γνωρίζετε για το τετραγωνικό κύµα;  
124. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ παλµού και τετραγωνικού κύµατος;  
125. Τι γνωρίζετε για το αντηχείο Helmholtz;  
126. Τι είναι οι ηχοπαγίδες;  
127. Τι ονοµάζεται λευκός θόρυβος και ποια η διαφορά του από το ροζ θόρυβο;  
128. Τι είναι καµπύλη αποκρίσεως;  
129. Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται µεταβλητή ακουστική σε ένα χώρο;  
130. Ποια σχέση συνδέει τα décibel και τα phon; Γνωρίζοντας την ένταση ενός ήχου, πώς θα βρούµε 

τη στάθµη ακουστότητας;  
131. Τι γνωρίζετε για τα ηχητικά φάσµατα;  
132. Απορρόφηση του ήχου: Τι γνωρίζετε για το φαινόµενο και πώς προκύπτει ο συντελεστής 

απορρόφησης ενός υλικού;  
133. Τι ονοµάζουµε χρόνο αντήχησης ενός ήχου; Να αναφέρετε τη σχέση του sabine (που δίνει το 

χρόνο αντήχησης σε συνάρτηση µε τον όγκο ενός δωµατίου).  
134. Να βρείτε το χρόνο αντήχησης ενός δωµατίου µε όγκο 1600 και συνολική απορρόφηση 80 

sabine.  
135. Σε ποιες επεξεργασίες µπορούµε να υποβάλουµε ένα ηχητικό σήµα;  
136. Να αναφέρετε επιγραµµατικά τις φάσεις εργασίας από την ηχογράφηση ως την κοπή ενός 

δίσκου.  
137. Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας του DAT και του ADAT.  
138. Τι ονοµάζουµε δυναµικά µεγάφωνα; Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας τους.  
139. Πώς λειτουργεί το ηλεκτροστατικό µεγάφωνο;  
140. Να περιγράψετε µια µέθοδο στερεοφωνικής ηχογράφησης.  
141. Τι σηµαίνουν οι όροι : α) Κανάλι MIDI (και πόσα κανάλια µπορούµε να έχουµε), β)MIDI Track;   
142. Ποιες είναι οι βασικές εντολές MIDI; 
143. Πόσες τιµές µπορεί να πάρει µια παράµετρος στο MIDI; Από πού εξαρτάται ο αριθµός των 

τιµών;  
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144. Τι σηµαίνουν στο MIDI οι όροι : ΟΜΝΙ ΟΝ, ΟΜΝΙ ΟFF;  
145. Τι ονοµάζουµε quantize και σε ποιες περιπτώσεις θα το χρησιµοποιήσουµε σ’ ένα MIDI 

Sequencer;  
146. Να αναφέρετε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής στη 

µουσική.  
147. Τι σηµαίνει On Hard Disk Recording και ποιες είναι οι δυνατότητες επεξεργασίας που µας δίνει;  
148. Τι είναι το SMPTE; Αναφέρετε άλλους κώδικες συγχρονισµού.  
149. Τι είναι το παραµετρικό equalizer και ποια η διαφορά του από το γραφικό;  
150. Τι είναι το DSP (Digital Processing);  
151. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας  υπολογιστής (ταχύτητα, µνήµη κλπ) για 

να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει On Hard Disk  Recording και ποια τα απαιτούµενα 
περιφερειακά; ∆ώστε ένα παράδειγµα.  

152. Tι είναι η γεννήτρια θορύβου (noise generator), ποιοι κυριότεροι τύποι θορύβου 
χρησιµοποιούνται και σε ποιες µορφές ηχητικής σύνθεσης (sound synthesis);  

153. Τι είναι η προσθετική ηχητική σύνθεση (additive sound synthesis);  
154. Ποιες παραµέτρους µπορούµε να επηρεάσουµε στο mixdown automation και βάσει ποιου 

πρωτοκόλλου γίνεται αυτό;  
155. Ποιες διαφορές έχει η επεξεργασία ενός ηχητικού σήµατος σε 16, 20 ή 24bit;  
156. α) Ποια προβλήµατα δηµιουργούνται στη χρήση play-back σε τραγούδια ή χορικά µιας 

θεατρικής παράστασης; 
            β) Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά στοιχεία αυτής της χρήσης;  

157. Ποιος λόγος ωθεί το συνθέτη να χρησιµοποιεί ηχογραφηµένη και όχι «ζωντανή» µουσική σε 
θεατρικές παραστάσεις; Να αναφέρετε  τα υπέρ και τα κατά.  

158. Ποια είναι τα  προβλήµατα που προκύπτουν στη µουσική επιµέλεια για ένα θεατρικό έργο;  
159. Τι θα πρέπει να προσέξουµε (αισθητικά και τεχνικά), στη χρήση ηχογραφηµένων φυσικών ήχων 

(sound effects) σε µια θεατρική παράσταση ή µια κινηµατογραφική ταινία;  
160. Τι εννοούµε µε τον όρο ηχοµόνωση; ∆ώστε παραδείγµατα τύπων ηχητικών φραγµάτων. Ποιες 

λύσεις δίνονται για να επιτυγχάνεται ηχοµόνωση στα δάπεδα;  
161. Α. Τι εννοούµε µε τον όρο ηχοαπορρόφηση; Αναφέρετε παραδείγµατα ηχοαπορροφητικών 

υλικών. 
            Β. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ηχοαπορρόφησης και της ηχοµόνωσης; 

162. Περιγράψτε όσο πληρέστερα µπορείτε το control room ενός studio ηχογράφησης.  
163. Τι γνωρίζετε για τη φάση; Αναφέρετε πιθανές επιπτώσεις (αρνητικές και θετικές) στην 

ηχογράφηση από διαφορές φάσεις.  
164. Τι γνωρίζετε για το φαινόµενο αποκρύψεως(masking effect);  
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