
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 118
 24 Μαΐου 2011

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3966

Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνω−
ση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκ−
δόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (Ι.Ε.Π.), 
το οποίο λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, 
εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 

Άρθρο 2
Σκοπός και αρμοδιότητες

1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που 
υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρω−
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη 
μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκ−
παίδευση.

2. Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και 
μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην προηγού−
μενη παράγραφο και η διαρκής επιστημονική και τεχνι−
κή υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της 
εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά. 

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, 
ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από σχετικό ερώτη−
μα του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, αντίστοιχα, για: 

αα) θέματα σχετικά με τη διαμόρφωση, το διαρκή εκ−
συγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευ−
τικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών 
μονάδων, 

ββ) θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα 
σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα,

γγ) την εναρμόνιση της κατάρτισης και της επιμόρφω−
σης των εκπαιδευτικών, της επιλογής των εκπαιδευτικών 
μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.), του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήμες της 
εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών αδειών 
των εκπαιδευτικών με τους στόχους της εκπαιδευτικής 
πολιτικής, 

δδ) θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των διοικητι−
κών και των εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών,

εε) θέματα της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων 
του εξωτερικού και

στστ) θέματα της παιδείας των ομογενών και της δια−
πολιτισμικής εκπαίδευσης.

β) Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευ−
νητικές ή πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών 
φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και γνωμοδοτεί ή ει−
σηγείται σχετικά με τρόπους αποφυγής των αλληλεπι−
καλύψεων αυτών και βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων 
στα θέματα αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π.

γ) Μελετά συστηματικά: 
αα) τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και 

γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους βελτίωσής 
της,

ββ) τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, 
καθώς και των εκπαιδευτικών στόχων και αναγκών συ−
γκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνω−
μοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τρόπους ικανοποίησης 
και αντιμετώπισής τους και

γγ) τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν 
το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότη−
τα των σχολικών μονάδων, όπως η δομή της εκπαίδευσης, 
το οργανωτικό – διοικητικό σύστημα και οι υλικοτεχνικές 
υποδομές, και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τις βέλτιστες 
αναγκαίες παρεμβάσεις.

δ) Υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των 
ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
νέων εκπαιδευτικών πολιτικών. Με απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανα−
τίθεται η υλοποίηση των δράσεων αυτών στο Ι.Ε.Π. και 
ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

4. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνερ−
γάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο 
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«23. Στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του 
ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και της Πράξης Υπουργικού Συμ−
βουλίου 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύουν, περιλαμβάνονται 
και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που 
απασχολείται για την εκτέλεση έργων από τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), την Ακαδημία Αθηνών, την 
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαί−
δευση (Α.ΔΙ.Π.), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συμπεριλαμ−
βανομένων αυτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.
Ε.), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Εθνικό 
Ίδρυμα Νεότητας, το Ινστιτούτο Νεολαίας, το Εθνικό 
Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) και 
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδο−
τούμενου, συγχρηματοδοτούμενου ή αυτοχρηματοδο−
τούμενου προγράμματος.» 

2. Το άρθρο 2 του π.δ. 104/2007 (Α΄ 131) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 2
Προϊστάμενοι

 1) Των Διευθύνσεων Γραμματείας, Λογιστηρίου και 
Δια χείρισης του Ο.Ε.Δ.Β. προΐστανται υπάλληλοι του κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και, αν δεν υπάρχουν 
υπάλληλοι του κλάδου αυτού, προΐστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

2) Της Διεύθυνσης Εκδόσεων του Ο.Ε.Δ.Β., που προήλθε 
από την αντιστοίχιση των οργανικών μονάδων του με τις 
οργανικές μονάδες του ν. 1586/1986 (Δ4/337/18.6.1990 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β΄ 416) προΐστανται 
υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή 
ΠΕ Διορθωτών ή ΠΕ Καλών Τεχνών και, αν δεν υπάρχουν 
υπάλληλοι των κλάδων αυτών, προΐστανται υπάλληλοι 
του κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 
Σπουδών οποιασδήποτε ειδικότητας του κλάδου αυτού 
ή υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Άρθρο 36
Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 

Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.) 
είναι:

α) η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότη−
τας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, 
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών,

β) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, 
σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα 
των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντι−
κειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην 
οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων 
στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,

γ) η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχια−
κών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, 
Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών 
Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των με−
ταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης 
(αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και 

Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκ−
παιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, 
σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

δ) η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της 
καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, 
στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από 
όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανά−
δειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες 
μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υπο−
στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και

ε) η πειραματική εφαρμογή ιδίως: 
αα) προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμά−

των και μεθόδων διδασκαλίας,
ββ) εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, 
γγ) καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,
δδ) καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, 
εε) προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής 
των σχολικών μονάδων και 

στστ) νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του 
σχολείου.

Άρθρο 37
Ορισμός Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων

1. Ως Π.Π.Σ. μπορεί να ορίζονται σχολικές μονάδες της 
δημόσιας γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

2. Οι σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγρά−
φου ορίζονται ως Π.Π.Σ. με απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και δημο−
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη δια−
τύπωση της γνώμης, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί τις σχολικές 
μονάδες, ύστερα από αίτησή του Σχολικού Συμβουλίου 
τους, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τα σχετικά 
δικαιολογητικά, με βάση κριτήρια όπως το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 
και καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές εκ−
δηλώσεις και σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, 
οι υλικοτεχνικές υποδομές, η σύνδεση με τους φορείς 
σύμφωνα με το άρθρο 46, καθώς και λοιπά στοιχεία. Με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια της αξιολόγη−
σης και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 
την αίτηση.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, τα Π.Π.Σ. μετατρέπονται σε μη πρότυ−
πα πειραματικά αν δεν διαθέτουν επαρκές εκπαιδευτικό 
προσωπικό με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα ή δεν επι−
τυγχάνουν τους σκοπούς των Π.Π.Σ. Οι προϋποθέσεις του 
προηγούμενου εδαφίου εξειδικεύονται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση 
σε μη πρότυπη πειραματική σχολική μονάδα που ορίζεται 
ως Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
2, μετά την κάλυψη των θέσεων με θητεία, σύμφωνα 
με το άρθρο 48, τίθενται στη διάθεση του οικείου Πε−
ριφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού 
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Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και 
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες οργανι−
κές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν στην 
περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούν.

5. Τα Π.Π.Σ. υπάγονται διοικητικά στον οικείο Περιφε−
ρειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 38
Χρηματοδότηση

Τα Π.Π.Σ. χρηματοδοτούνται με τους όρους και τις προ−
ϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται και τα λοιπά σχολεία 
και επιπροσθέτως:

α) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 
Α.Ε.Ι. με το οποίο τυχόν συνδέονται ή από τυχόν άλλο 
συνδεδεμένο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 46 και

β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες 
και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από 
άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτω−
σης αυτής απαιτείται απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία 
εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 39 
Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης των Π.Π.Σ. είναι: 
α) σε εθνικό επίπεδο: η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και 
β) σε επίπεδο σχολικής μονάδας:
αα) το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), 
ββ) ο διευθυντής, 
γγ) ο υποδιευθυντής και 
δδ) ο σύλλογος διδασκόντων κάθε Π.Π.Σ.

Άρθρο 40
Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων

1. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι επταμελής και συγκροτείται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία από τα ακόλουθα μέλη: 

α) Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Α.Ε.Ι. με 
γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες της εκπαίδευσης 
(αγωγής) ή επιστήμονα εγνωσμένου κύρους του ίδιου 
γνωστικού αντικειμένου και ανάλογων προσόντων, ως 
πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρ−
μόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

β) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι.
γ) Έναν εκπαιδευτικό της δημόσιας ή ιδιωτικής πρω−

τοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα 
ακαδημαϊκά προσόντα.

δ) Έναν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
ε) Δύο προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους της ημε−

δαπής ή της αλλοδαπής. Για τον ορισμό των μελών της 
περίπτωσης αυτής συνεκτιμάται η ιδιότητα του αποφοί−
του Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου ή Π.Π.Σ. 

στ) Ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. 
ή έναν σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα 
στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής).

Με την ίδια απόφαση ορίζονται και ο γραμματέας της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι δημόσιοι 
εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. Ως αντιπρόεδρος ορίζεται ένα από τα μέλη της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ., το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρό−
ντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο αντιπρόεδρος 
συνεργάζεται στενά με τον πρόεδρο και τον αναπληρώ−
νει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος ελλείπει, 
απουσιάζει ή κωλύεται. 

3. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότη−
τες: 

α) Υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πο−
λιτικής των Π.Π.Σ. 

β) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ενός σχολείου 
ως Π.Π.Σ. 

γ) Επιλέγει τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς των 
Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 48, 
αντίστοιχα. 

δ) Επιλέγει τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο κάθε Π.Π.Σ. 
σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 41, καθώς και τον εκπαιδευτικό που μετέχει στο 
ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της ίδιας παρα−
γράφου.

ε) Επιλύει διαφορές ή προβλήματα που αφορούν τη 
λειτουργία των Π.Π.Σ.

στ) Προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται 
στα Π.Π.Σ.

ζ) Ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των ερευνη−
τικών δραστηριοτήτων των Π.Π.Σ.

η) Συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., σχολεία, εκπαι−
δευτικούς, κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής και προωθεί διεθνείς 
συνεργασίες. 

θ) Συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες επί ειδικότε−
ρων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Π.Π.Σ. 

ι) Αποφασίζει για τα εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής 
των μαθητών των Π.Π.Σ., ύστερα από γνώμη των ΕΠ.Ε.Σ., 
και εγκρίνει τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Σ. για τη δημιουργία 
των ομίλων. 

ια) Αποφασίζει για την κατ’ εξαίρεση εγγραφή και φοίτη−
ση σε Π.Π.Σ. μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανό−
τητες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 44. 

ιβ) Εγκρίνει και συντονίζει επιμορφωτικές και ερευνητι−
κές δραστηριότητες, καθώς και προγράμματα επαγγελ−
ματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πρακτικής άσκησης 
προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών και μεταπτυ−
χιακών φοιτητών στα Π.Π.Σ. 

ιγ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της ευρύτερης 
γεωγραφικής περιοχής κάθε Π.Π.Σ. για τη λειτουργία των 
μαθητικών ομίλων και την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών.

ιδ) Εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων την έκδοση απόφασης για την 
πιλοτική εφαρμογή στα Π.Π.Σ. εναλλακτικών συστημάτων 
διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ιε) Μεριμνά για την προσέλκυση δωρεών, χορηγιών και 
κάθε είδους παροχών.

ιστ) Βραβεύει μαθητές υψηλών επιδόσεων.
ιζ) Διοργανώνει μαθητικούς αγώνες στα πεδία στα 

οποία λειτουργούν όμιλοι. Στους αγώνες αυτούς συμ−
μετέχουν μαθητές από τα Π.Π.Σ. και κατά περίπτωση 
και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της ίδιας 
βαθμίδας, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ιη) Επιλέγει και ορίζει για κάθε γνωστικό αντικείμενο 
ή ομάδα γνωστικών αντικειμένων έναν σύμβουλο από 
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τους συντονιστές του αντίστοιχου γνωστικού αντικει−
μένου στα Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα του, 
ο οποίος αποτελεί το σύνδεσμο των σχολείων αυτών 
με τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Για την επιλογή των συμβούλων, οι εν−
διαφερόμενοι συντονιστές υποβάλλουν στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, ύστε−
ρα από πρόσκλησή της. Μετά από την επιλογή τους, οι 
επιλεγέντες υποβάλλουν τα αποδεικτικά των προσόντων 
τους. Σε περίπτωση υποβολής αναληθούς βιογραφικού 
σημειώματος, οι σύμβουλοι εκπίπτουν από την ιδιότητα 
του συμβούλου, καθώς και του συντονιστή. Οι σύμβουλοι 
ενημερώνονται για τον προγραμματισμό και την πορεία 
της διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειμένου σε 
όλα τα Π.Π.Σ. της χώρας, σε συνεργασία με τα ΕΠ.Ε.Σ. 
και τους συντονιστές των αντίστοιχων μαθημάτων των 
σχολείων. 

ιθ) Πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση του εκ−
παιδευτικού έργου των Π.Π.Σ., με βάση τις εκθέσεις εσω−
τερικής αξιολόγησης που καταρτίζουν τα ΕΠ.Ε.Σ.

4. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία πρέπει 
να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

5. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρό−
σκληση του προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα 
μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, 
εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί 
να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Στην 
πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρί−
ασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

6. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μια φορά το 
μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του προέδρου, όταν 
προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης 
συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον πρόεδρο, εφό−
σον ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη 
αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για 
τα οποία ζητείται η σύγκληση. 

7. Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των 
συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για 
την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε 
άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ.

8. Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε συντονιστές μαθη−
μάτων σε Π.Π.Σ. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση 
συγκεκριμένου θέματος. Ο πρόεδρος μπορεί επίσης να 
καλεί τους συμβούλους που προβλέπονται στην περί−
πτωση ιη΄ της παραγράφου 3 να παρίστανται και να 
εισηγούνται σε συνεδριάσεις που αφορούν το γνωστικό 
τους αντικείμενο.

9. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε 
ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμ−
ματέα και επικυρώνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη 
συνεδρίαση, με επιμέλεια του προέδρου της. 

10. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρί−
στανται, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, είτε 
εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων των μαθητών ή των 
συλλόγων αποφοίτων των Π.Π.Σ. είτε εκπρόσωποι των 
εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητού−
νται θέματα που τους αφορούν.

11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας.

12. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται 

διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου.

13. Η αποζημίωση του προέδρου, του αντιπροέδρου και 
των λοιπών μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και του γραμμα−
τέα, καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 41
Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 

1. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. είναι πενταμελές και συγκρο−
τείται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από τα 
ακόλουθα μέλη: 

α) Ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικό της 
δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με αντίστοιχα προσόντα, ο οποίος ορίζεται ύστερα από 
εισήγησή της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ως πρόεδρο.

β) Τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο του Π.Π.Σ. Ο υπεύθυ−
νος σχολικός σύμβουλος επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με 
κριτήριο την προσωπικότητα και τη γενική συγκρότησή 
του, ύστερα από πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αίτηση 
των ενδιαφερόμενων σχολικών συμβούλων της περιφε−
ρειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το 
Π.Π.Σ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα. 
Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. αξιολογεί την προσωπικότητα και τη γενική 
συγκρότηση των υποψηφίων σύμφωνα με την περίπτωση 
γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 48 και καταρτίζει σχε−
τικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Ο επιλεγείς σχολικός 
σύμβουλος οφείλει να καταθέσει φάκελο αποδεικτικών 
στοιχείων του βιογραφικού σημειώματός του. Αν υποβλη−
θεί αναληθές βιογραφικό σημείωμα, ο επιλεγείς εκπίπτει 
από την ιδιότητα του υπεύθυνου σχολικού συμβούλου.

γ) Τον διευθυντή του σχολείου. 
δ) Δύο εκπαιδευτικούς του Π.Π.Σ., οι οποίοι επιλέγονται 

από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα 
τους στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση ιη΄ 
της παραγράφου 3 του άρθρου 40 για την επιλογή 
συμβούλων. 

2. Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. έχει την παιδαγωγική και την 
επιστημονική ευθύνη του σχολείου. Προγραμματίζει τις 
ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του σχο−
λείου, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά 
του στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα: 

α) αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή 
τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και για την εγγραφή 
μαθητών στους ομίλους και τα τμήματα αυτά,

β) αποφασίζει την τροποποίηση του αναλυτικού και 
του ωρολόγιου προγράμματος του Π.Π.Σ., προκειμένου να 
υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα 
τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητι−
κά προγράμματα, η συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής και ό,τι άλλο κριθεί σκόπιμο κατά τον 
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, 

γ) συνεργάζεται με τον φορέα με τον οποίο τυχόν 
συνδέεται το σχολείο, σχεδιάζει, προγραμματίζει και συ−
ντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστη−
ριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

δ) συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων του σχο−
λείου στην οργάνωση και το σχεδιασμό του εκπαιδευτι−
κού έργου του σχολείου,
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ε) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υπο−
ψήφιων διευθυντών και λοιπών εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. 
κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 42 και 48, αντίστοιχα,

στ) συντονίζει την εσωτερική αξιολόγηση των Π.Π.Σ. και 
υποβάλλει τη σχετική έκθεση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και

ζ) διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους του Π.Π.Σ., 
πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επι−
τροπή. 

3. Για τη λειτουργία του ΕΠ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι δια−
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 42
Διευθυντής, υποδιευθυντής και σύλλογος διδασκό−

ντων

1. Την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία και την 
υλοποίηση του διετούς σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. έχουν 
ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδα−
σκόντων. 

2. Ο διευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
για τετραετή θητεία και όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κω−
λύεται αναπληρώνεται από τον υποδιευθυντή του σχο−
λείου.

3. Ως διευθυντές των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι εκπαι−
δευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον οκταετή 
διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, 
οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τέσσερα διδακτικά έτη 
από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας 
και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση 
από την υπηρεσία. Στις αρχές κάθε τέταρτου έτους δη−
μοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας 
κυκλοφορίας προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ. και με την οποία κα−
λούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα 
και επιθυμούν να επιλεγούν ως διευθυντές των Π.Π.Σ. να 
υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία 
δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 
στην προκήρυξη. Αν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων 
ετών της θητείας παραιτηθεί ή εκλείψει διευθυντής Π.Π.Σ., 
η θέση του προκηρύσσεται εκ νέου για το υπόλοιπο της 
θητείας. Αν παραιτηθεί ή εκλείψει διευθυντής κατά τη 
διάρκεια του τέταρτου έτους της θητείας, τα καθήκο−
ντα του διευθυντή στο Π.Π.Σ. ασκεί για το υπόλοιπο της 
θητείας ο υποδιευθυντής.

4. Κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Π.Π.Σ. απο−
τελούν: 

α) Η γνώση του αντικειμένου του προς άσκηση έργου, 
η οποία συνάγεται από:

αα) την επιστημονική − παιδαγωγική συγκρότηση και 
κατάρτιση, όπως προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα 
και τα αποδεικτικά των προσόντων του υποψηφίου και

ββ) την υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοι−
κητική εμπειρία, όπως προκύπτει από το βιογραφικό ση−
μείωμα και τα αποδεικτικά των προσόντων του.

β) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υπο−
ψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέ−
ντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο 
από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, με έμφαση 
στις διοικητικές θέσεις της εκπαίδευσης, με βάση τις οι−
κείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για όλους 
τους υποψηφίους. 

δ) Η διακεκριμένη δράση και η συμμετοχή του υποψη−
φίου σε καινοτόμες δραστηριότητες.

Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψή φιος 
μαζί με την αίτησή του υποβάλλει σχετικό φάκελο. 

5. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υπο−
ψηφιότητας για δύο Π.Π.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά 
προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από 
το σχετικό φάκελο, υποβάλλεται και στις δύο σχολικές 
μονάδες. Το ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολικής μονάδας καταρτίζει 
αρχικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που έχουν υπο−
βάλει υποψηφιότητα για τη μονάδα αυτή, με αξιολογική 
σειρά, ύστερα από την εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής 
των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παρα−
γράφου, ο οποίος διαβιβάζεται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις 
αιτήσεις και τους φακέλους των υποψηφίων. Η προθεσμία 
κατάρτισης των πινάκων από τα ΕΠ.Ε.Σ. και ανάρτησής 
τους καθορίζεται στην προκήρυξη των θέσεων. Δικαίω−
μα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενώπιον 
της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την 
ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα των υποψηφίων σε 
κάθε Π.Π.Σ. 

6. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστά−
σεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 4 με βάση τη συνέντευξη των υποψη φίων, 
καταρτίζει τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξής τους. 
Η επιλογή των διευθυντών γίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με 
βάση τον τελικό αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις 
προτίμησης των υποψηφίων. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός 
τοποθετείται στη θέση του διευθυντή με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται τα κριτήρια των 
περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4, καθορίζε−
ται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης του κριτηρίου της 
περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου και ρυθμίζονται 
τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη 
διαδικασία επιλογής των διευθυντών των Π.Π.Σ. 

7. Ο υποδιευθυντής του Π.Π.Σ. επιλέγεται από το οικείο 
ΕΠ.Ε.Σ. Το ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακα, 
ύστερα από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των περι−
πτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 4 και ύστερα από 
αίτηση των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στο Π.Π.Σ., η 
οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απο−
δεικτικά των προσόντων τους. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός 
τοποθετείται στη θέση του υποδιευθυντή με απόφαση 
του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης για 
τετραετή θητεία.

8. Ο σύλλογος διδασκόντων των Π.Π.Σ. πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί, ύστερα από ει−
σήγηση του διευθυντή και σε συνεργασία με το ΕΠ.Ε.Σ., να 
ορίζει δύο δασκάλους ως συντονιστές ή δύο καθηγητές 
ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών 
ειδικοτήτων που διδάσκονται, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, 
ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 43
Συμβούλιο σχολείου

1. Από τον ορισμό μιας σχολικής μονάδας ως Π.Π.Σ., με 
απόφαση του διευθυντή της συγκροτείται πενταμελές 
συμβούλιο του σχολείου από τα ακόλουθα μέλη: α) του 
διευθυντή του Π.Π.Σ., ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο του 
δήμου με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα παιδείας, που 
ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, ως αντιπρόεδρο, 
γ) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και δ) δύο 
διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, 
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κατά προτίμηση αποφοίτους του σχολείου, οι οποίοι επι−
λέγονται από τα μέλη των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄. 

2. Το συμβούλιο του σχολείου συνεδριάζει τακτικά και 
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αποφασίζει για θέματα του σχολείου και για θέμα−
τα που σχετίζονται με την προσφορά του στην τοπική 
κοινωνία, ύστερα από συζήτηση με εκπροσώπους των 
γονέων, των μαθητών των γυμνασίων και λυκείων, του 
συλλόγου των αποφοίτων του Π.Π.Σ. και της τοπικής 
κοινωνίας,

β) συνεργάζεται με το σύλλογο αποφοίτων και το σύλ−
λογο γονέων του Π.Π.Σ., καθώς και με τους αρμόδιους 
τοπικούς φορείς, ιδίως για θέματα υλικοτεχνικής υπο−
δομής και οικονομικών πόρων της σχολικής μονάδας, 
καθώς και για πολιτισμικές δραστηριότητες στην τοπική 
κοινωνία και

γ) εισηγείται στο ΕΠ.Ε.Σ. την αξιοποίηση και διάθεση 
των πόρων της σχολικής μονάδας, πέραν αυτών που 
διαχειρίζεται η αρμόδια σχολική επιτροπή. 

Άρθρο 44
Σύνδεση Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 

διαφορετικών βαθμίδων και επιλογή μαθητών

1. Τα Πρότυπα Πειραματικά νηπιαγωγεία μπορεί να 
συνδέονται με Πρότυπα Πειραματικά δημοτικά σχολεία, 
τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Πει−
ραματικά γυμνάσια. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Τα συνδεδεμένα Π.Π.Σ. διατηρούν τη διοικητική τους αυ−
τοτέλεια.

2. Υφιστάμενα πειραματικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχο−
λεία και γυμνάσια τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, 
ύστερα από τον ορισμό τους ως Π.Π.Σ. κατά τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου, διατηρούν τη σύνδεση αυτή, ώστε 
οι απόφοιτοι του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού σχολείου 
να εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο, 
αντίστοιχα, με βάση προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται 
με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως. Ο αριθμός των μαθητών που 
μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό δημο−
τικό σχολείο ή γυμνάσιο είναι ίσος με τον αριθμό των 
αποφοίτων του συνδεδεμένου Πρότυπου Πειραματικού 
νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου, αντίστοιχα, προ−
σαυξημένος έως και κατά 50%. 

3. Αν το Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο δεν 
συνδέεται με Πρότυπο Πειραματικό νηπιαγωγείο, η ει−
σαγωγή των μαθητών γίνεται με κλήρωση. 

4. Αν το Πρότυπο Πειραματικό γυμνάσιο δεν συνδέεται 
με Πρότυπο Πειραματικό δημοτικό σχολείο, καθώς και 
στην περίπτωση της κάλυψης των επιπλέον θέσεων για 
τα συνδεδεμένα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια, η εισα−
γωγή μαθητών γίνεται με βάση προϋποθέσεις που ορί−
ζονται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

5. Η εισαγωγή των μαθητών σε κάθε Πρότυπο Πειρα−
ματικό λύκειο γίνεται ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία 
(τεστ) δεξιοτήτων, σύμφωνα με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., 
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις ή σε δοκιμασία 
(τεστ) δεξιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνεται και στις 

προϋποθέσεις που ορίζονται για την εισαγωγή των μα−
θητών στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 και 4.

6. Η επιλογή των μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά 
νηπιαγωγεία γίνεται με κλήρωση.

7. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα για το νηπι−
αγωγείο ή την Α΄ Δημοτικού ή την Α΄ Γυμνασίου ή την Α΄ 
Λυκείου κάθε σχολικού έτους καθορίζεται με απόφαση 
της Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη 
εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού ληφθούν υπό−
ψη οι συνθήκες λειτουργίας του.

8. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από αίτηση των 
ασκούντων τη γονική μέριμνα των ενδιαφερόμενων μα−
θητών, είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
των προηγούμενων παραγράφων εγγραφή και φοίτηση 
σε Π.Π.Σ. μαθητών με πιστοποιημένες ιδιαίτερες ικανότη−
τες, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1% των μαθητών 
του σχολείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι προϋποθέσεις, 
τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες πιστοποίησης. 

9. Η επιλογή των μαθητών στα Π.Π.Σ., σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από 
τον τόπο διαμονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακί−
νησης των μαθητών βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική 
τους μέριμνα, τόσο για την πλήρη φοίτησή τους όσο και 
για τη φοίτησή τους στους ομίλους.

Άρθρο 45
Διάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος 

και λειτουργία ομίλων

1. Κάθε Π.Π.Σ. ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των 
μη πρότυπων πειραματικών σχολείων, το οποίο μπορεί να 
αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ανάλογα 
με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιότη−
τες και τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

2. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και 
κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δη−
μόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής 
περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται 
από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται 
τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι 
λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή 
δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την 
παραπάνω απόφαση. 

3. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μα−
θηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτε−
χνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός 
κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας 
και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες 
ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνι−
κοποίησή τους. 

4. Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους 
γίνεται με αίτηση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα 
στο ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολι−
κής μονάδας στην οποία φοιτά, προκειμένου για την πρω−
τοβάθμια εκπαίδευση, και του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας και του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος 
στο Π.Π.Σ., προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευ−
ση. Η εγγραφή των μαθητών στους ομίλους για μαθη−
τές που φοιτούν στις δημόσιες σχολικές μονάδες μιας 
ορισμένης γεωγραφικής περιοχής γίνεται με απόφαση 
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του ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. με το οποίο συνδέονται τα σχο−
λεία αυτά, ύστερα από αίτηση των ασκούντων τη γονική 
μέριμνα στο Ε.Π.Ε.Σ. και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου 
σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου 
στο οποίο φοιτά ο μαθητής. Αν δεν λειτουργούν όμιλοι 
στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. για το γνωστικό τομέα για τον 
οποίο ενδιαφέρονται οι μαθητές, μπορεί να εγγραφούν 
σε ομίλους γειτονικού Π.Π.Σ., εφόσον αυτοί λειτουργούν, 
με την ίδια διαδικασία.

Άρθρο 46
Σύνδεση με φορείς

1. Τα Π.Π.Σ. μπορεί να συνδέονται: α) με Α.Ε.Ι. και ειδι−
κότερα με πανεπιστήμια για τις σχολικές μονάδες της 
γενικής εκπαίδευσης και με Τ.Ε.Ι. ή την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τις 
σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, β) 
με ερευνητικούς φορείς και γ) με κοινωφελή ιδρύματα.

2. Με κάθε φορέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός Π.Π.Σ. Για 
συγκεκριμένες δραστηριότητες το Π.Π.Σ., με απόφαση της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του ΕΠ.Ε.Σ., 
μπορεί να συνεργάζεται και με τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. ή με 
άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

3. Η σύνδεση των σχολικών μονάδων με τους φορείς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 γίνεται με κοινή 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού. Το περιεχόμενο της σύνδεσης, καθώς και οι 
σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία, καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 47
Σύνδεση των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 

με τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Τα Π.Π.Σ. συνδέονται με τις σχολικές μονάδες της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευ−
σης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής τους για θέ−
ματα που αφορούν τη δημιουργία ομίλων μαθητών. 

2. Τα Π.Π.Σ. συνδέονται επίσης με τις σχολικές μονά−
δες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας 
και ιδιωτικής εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής 
περιοχής τους για θέματα που αφορούν την επαγγελμα−
τική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αυτής της περιοχής. 
Στην περίπτωση αυτή το Π.Π.Σ. λειτουργεί ως φορέας 
ενδοσχολικής επιμόρφωσης και διοργανώνει σεμινάρια, 
ημερίδες, συνεργασίες μεταξύ των σχολικών μονάδων 
και των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν κυρίως 
την υποστήριξη του θεσμού του μέντορα, την εφαρμογή 
καινοτόμων και δημιουργικών δραστηριοτήτων, την εφαρ−
μογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και διοίκησης, 
καθώς και διεθνείς συνεργασίες.

3. Η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή κάθε Π.Π.Σ. ορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισή−
γηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Άρθρο 48
Διδακτικό προσωπικό 

1. Το διδακτικό προσωπικό των Π.Π.Σ. αποτελείται από 
εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων 
της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται απο−

κλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρ−
θρου.

2. Ως εκπαιδευτικοί των Π.Π.Σ. επιλέγονται δημόσιοι 
εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με τουλάχιστον τε−
τραετή διδακτική υπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαί−
δευση. Στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδεται 
προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισηγήσεις των 
ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημε−
ρίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και με την οποία καλού−
νται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και 
επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις με θητεία εκπαιδευ−
τικών των Π.Π.Σ., να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται 
από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας 
που προβλέπεται στην προκήρυξη. 

3. Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ. 
αποτελούν:

α) Η αξιολόγηση των σπουδών και της εμπειρίας των 
υποψηφίων και ιδίως η προηγούμενη εμπειρία στο γνω−
στικό τους αντικείμενο, τα ακαδημαϊκά και λοιπά πιστο−
ποιημένα προσόντα, η επιτυχής παρακολούθηση προ−
γραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, η συμμετοχή σε 
μορφές παιδαγωγικής καθοδήγησης και η υπηρεσία σε 
πειραματικά σχολεία.

β) Η αξιολόγηση της παρούσας επαγγελματικής δυ−
νατότητας των υποψηφίων, όπως προκύπτει με βάση 
τις οικείες αξιολογικές εκθέσεις, εφόσον υπάρχουν για 
όλους τους υποψηφίους, τους προσωπικούς φακέλους 
τους και από την παρατήρηση στην τάξη από τους οι−
κείους σχολικούς συμβούλους. Ειδικότερα, η αξιολόγηση 
αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, την 
αποδοτικότητα των μαθητών των υποψηφίων με βάση 
τους στόχους του προγράμματος σπουδών, την ανά−
πτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση 
νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και 
πηγών στη διδασκαλία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης 
παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη 
συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα. 

γ) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υπο−
ψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέ−
ντευξη ενώπιον της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψήφι−
ος μαζί με την αίτησή του υποβάλει σχετικό προσωπικό 
φάκελο. 

4. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει αίτηση υπο−
ψηφιότητας για πέντε θέσεις εκπαιδευτικών Π.Π.Σ. κατ’ 
ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης. Η αίτηση υποψηφιό−
τητας, συνοδευόμενη από το σχετικό φάκελο, υποβάλ−
λεται στο Π.Π.Σ. της πρώτης προτίμησής του. Το ΕΠ.Ε.Σ. 
του Π.Π.Σ. αυτού, σε συνεργασία με τον συντονιστή του 
μαθήματος ή των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε 
ειδικότητα, καταρτίζει αρχικούς πίνακες κατάταξης των 
υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα με αξιολογική σει−
ρά, ύστερα από εκτίμηση των κριτηρίων επιλογής των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, 
οι οποίοι διαβιβάζονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτή−
σεις και τους φακέλους των υποψηφίων. Η προθεσμία 
κατάρτισης των πινάκων από τα ΕΠ.Ε.Σ. και ανάρτησής 
τους καθορίζεται στην προκήρυξη των θέσεων. Δικαίω−
μα ένστασης έχουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ενώπιον 
της Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την 
ανάρτηση του αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υπο−
ψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.

5. Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από την κρίση επί των ενστά−
σεων και εκτίμηση του κριτηρίου της περίπτωσης γ΄ της 



παραγράφου 3 με βάση τη συνέντευξη με τους υποψη−
φίους, καταρτίζει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων, ανά κλάδο και ειδικότητα, 
και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα καταλάβουν 
τις προκηρυχθείσες θέσεις. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύ−
ονται τα κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα−
γράφου 3, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης 
του κριτηρίου της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου 
και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τον 
τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών 
των Π.Π.Σ. 

6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με από−
φαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Κατά τη διάρκεια 
της θητείας του ο εκπαιδευτικός δεν μετατίθεται ούτε 
αποσπάται. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η μετάθεση ή 
απόσπαση εκπαιδευτικού που υπηρετεί σε Π.Π.Σ. για 
λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή λήγει η 
θητεία του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα 
υποβολής υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση διευθυντή 
ή εκπαιδευτικού Π.Π.Σ. για την επόμενη τριετία. 

7. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, 
του υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών που 
υπηρετούν στο Π.Π.Σ. είναι το ίδιο με το ωράριο των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα αντίστοιχα μη πρό−
τυπα πειραματικά σχολεία. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 
τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων 
εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ. 

8. Στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς εκπαι−
δευτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στα 
Π.Π.Σ. καταβάλλεται ειδικό επίδομα, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι−
κών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

9. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και εφόσον 
υπάρχουν ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών οι οποίοι 
απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο, προσλαμβάνονται 
με αίτησή τους και ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει 
το οικείο ΕΠ.Ε.Σ, αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που διαθέ−
τουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και έχουν επιτύχει 
τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του 
Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογή εκπαιδευτικών. Αν δεν υποβλη−
θούν αιτήσεις για πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα 
ακαδημαϊκά προσόντα, τα κενά καλύπτονται από τους 
πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των 
μη πρότυπων πειραματικών σχο λείων. Η πρόσληψη των 
αναπληρωτών γίνεται με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., η οποία 
εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Άρθρο 49
Διοικητική στελέχωση των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων

1. Κάθε Π.Π.Σ. μπορεί να στελεχώνεται με έναν ψυχολό−
γο από τους προβλεπόμενους στην επόμενη παράγραφο, 
δύο διοικητικούς υπαλλήλους ΔΕ κατηγορίας και έναν 
κλητήρα − επιστάτη − φύλακα − νυκτοφύλακα κατηγορίας 
Υ.Ε. Η τοποθέτηση του προσωπικού αυτού γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων. 

2. Για τη στελέχωση των Π.Π.Σ., με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως, αυξάνονται οι θέσεις του διοικη−
τικού προσωπικού των Π.Π.Σ. και συνιστώνται θέσεις του 
κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων. Τυπικά προσόντα για το διορισμό 
σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων αποτελούν πτυ−
χίο ψυχολογίας και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε 
θέματα που σχετίζονται με τη σχολική ψυχολογία ή τη 
συμβουλευτική.

Άρθρο 50
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους

1. Η συστηματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 
των Π.Π.Σ. έχει σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελ−
τίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. 

2. Κάθε Π.Π.Σ., μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε δεύ−
τερου έτους, καταρτίζει σχέδιο δράσης με τους εκπαι−
δευτικούς στόχους για δύο σχολικά έτη, το οποίο αφορά 
το σύνολο των δραστηριοτήτων του Π.Π.Σ., τα ζητήματα 
προγραμματισμού, οργάνωσης, λειτουργίας και αποτε−
λεσμάτων του, καθώς και την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού και την εφαρμογή των εκπαι−
δευτικών πολιτικών.

3. Στο τέλος κάθε δεύτερου σχολικού έτους το Π.Π.Σ. 
συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με την οποία 
αξιολογούνται: 

α) η απόδοση της σχολικής μονάδας στο σύνολό της,
β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν 

τεθεί στο σχέδιο δράσης και 
γ) οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν και οι αδυνα−

μίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη 
διάρκεια των δύο σχολικών ετών.

Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίω−
σης για τα επόμενα δύο σχολικά έτη.

4. Το σχέδιο δράσης και η έκθεση εσωτερικής αξιο−
λόγησης καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της 
σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το σύλλογο διδα−
σκόντων και με το συντονισμό του ΕΠ.Ε.Σ., γνωστοποιού−
νται στους μαθητές και το σύλλογο γονέων και δημοσι−
εύονται στις ιστοσελίδες του σχολείου στο διαδίκτυο. Η 
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί τη βάση για 
την εξωτερική αξιολόγηση που πραγματοποιείται από τη 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανά τετραετία. Αποτιμώντας τα ευρήματα της 
εξωτερικής αξιολόγησης, η Δ.Ε.Π.Π.Σ. γνωμοδοτεί στον 
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
σχετικά με τη διατήρηση ή τον αποχαρακτηρισμό ενός 
σχολείου ως Π.Π.Σ. 

5. Οι διευθυντές των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από τη 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη 
λήξη της τετραετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφο−
ρά ιδίως τη διοικητική και καθοδηγητική επάρκεια, τον 
εμπλουτισμό του σχολικού προγράμματος με καινοτόμες 
δράσεις, την ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, την 
κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και την επίτευξη των στόχων του σχεδίου 
δράσης του Π.Π.Σ. Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου 
έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό φάκελο του 
αξιολογούμενου διευθυντή και την αξιολογική έκθεση 
του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, συντάσσει 
σχετική αξιολογική έκθεση, την οποία εισηγείται στη 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν είναι θετική, 
με απόφασή της διακόπτεται η θητεία των αξιολογου−
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μένων. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τετραετούς 
θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. εισηγείται νέα αξιολογική έκθεση, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από τη 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας των αξιο−
λογουμένων, εφόσον το επιθυμούν, για μία ακόμη τετρα−
ετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης. Για την 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το ΕΠ.Ε.Σ. εισηγείται 
στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. χωρίς τη συμμετοχή των αξιολογουμένων. 
Οι υποδιευθυντές των Π.Π.Σ. αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. 
ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της 
τετραετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη 
διοικητική και καθοδηγητική επάρκεια, τον εμπλουτισμό 
του σχολικού προγράμματος με καινοτόμες δράσεις, την 
ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, την κινητοποίηση 
όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης του Π.Π.Σ. 
Έως την 30ή Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ. 
αξιολογεί τον υποδιευθυντή, με βάση τον προσωπικό του 
φάκελο και την παρατήρηση στην τάξη από τον υπεύθυνο 
σχολικό σύμβουλο. Αν η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν 
είναι θετική, με απόφασή της διακόπτεται η θητεία των 
αξιολογουμένων. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη της τε−
τραετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. αξιολογεί τον υποδιευθυντή, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση από το 
ΕΠ.Ε.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας των αξιολο−
γουμένων, εφόσον το επιθυμούν, για μία ακόμη τετραετία, 
χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης. 

6. Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Π.Π.Σ. 
αξιολογούνται από το ΕΠ.Ε.Σ. για το εκπαιδευτικό τους 
έργο ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς θητείας τους στο Π.Π.Σ. Η αξιολόγηση 
αφορά ιδίως τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, 
την αποδοτικότητα των μαθητών με βάση τους στόχους 
του προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων 
εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση νέας τεχνολογίας και 
την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκα−
λία, την εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη 
διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συνεργατικών δράσε−
ων στο σχολείο και την κοινότητα. Έως την 30ή Ιουνίου 
κάθε δεύτερου έτους, το ΕΠ.Ε.Σ., με βάση τον προσωπικό 
φάκελο κάθε εκπαιδευτικού και την παρατήρηση στην 
τάξη από τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο, συντάσσει 
σχετική αξιολογική έκθεση. Αν η αξιολόγηση δεν είναι θε−
τική, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. διακόπτεται η θητεία του 
εκπαιδευτικού στο Π.Π.Σ. Τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς θητείας, το ΕΠ.Ε.Σ. συντάσσει αξιολογική 
έκθεση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η θετική αξιολόγηση 
από το Ε.ΠΕ.Σ. οδηγεί στην ανανέωση της θητείας του 
εκπαιδευτικού, εφόσον το επιθυμεί, για μία ακόμη πεντα−
ετία, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης. 

7. Οι όροι της θετικής αξιολόγησης και κάθε θέμα σχε−
τικό με την εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6 καθο−
ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Για τους διευθυντές και τους λοιπούς εκπαιδευτι−
κούς των Π.Π.Σ., των οποίων λήγει και δεν ανανεώνεται 
η θητεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 
του άρθρου 37.

Άρθρο 51
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ως 
Π.Π.Σ. μπορεί να οριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 37, το αργότερο έως 15.10.2011, σχολεία των ακό−
λουθων περιπτώσεων:

α) Πειραματικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης των πανεπιστημίων, 

β) Σχολεία τα οποία λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει 
ως πρότυπα ή πειραματικά, περιλαμβανομένων των ολο−
ήμερων πειραματικών δημοτικών σχολείων και 

γ) δύο Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). 
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα 

σχολεία τα οποία ορίζονται ως Π.Π.Σ. δεν μπορεί να υπερ−
βούν τα δεκαπέντε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, 
τα δεκαπέντε γυμνάσια και τα δεκαπέντε λύκεια.

2. Τα σχολεία που αναφέρονται στην προηγούμενη πα−
ράγραφο υποβάλλουν αίτηση και φάκελο αξιολόγησής 
τους στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. έως τις 15.9.2011. Ο χαρακτηρισμός 
των παραπάνω σχολείων ως Π.Π.Σ. ή, για τις σχολικές 
μονάδες των περιπτώσεων α΄και β΄ της προηγούμενης 
παραγράφου ο αποχαρακτηρισμός τους από πειραματικά 
σχολεία, αν αξιολογηθούν αρνητικά, πραγματοποιείται 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
αυτού, ως μέλος του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζεται εκπαιδευτικός από 
το ήδη υπηρετούν εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.Π.Σ., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η πρώτη θητεία 
κάθε ΕΠ.Ε.Σ. διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής 
του διευθυντή και του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
Π.Π.Σ. από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου και πάντως όχι πέραν της λήξης του 
σχολικού έτους 2011 − 2012. Η λήξη της θητείας κάθε 
ΕΠ.Ε.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διαπιστώ−
νεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, 
η επιλογή των διευθυντών και των υποδιευθυντών των 
κατά την παράγραφο 1 υποψήφιων Π.Π.Σ. γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του ν. 3848/ 
2010. Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των σχολικών 
μονάδων που θα ορισθούν ως Π.Π.Σ. υπάγονται ύστερα 
από την επιλογή τους στις διατάξεις των παραγράφων 
5, 7 και 8 του άρθρου 50.

5. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν κατά τη δημοσίευση 
του νόμου αυτού με οργανική θέση στα λειτουργούντα 
πειραματικά σχολεία, ύστερα από τον ορισμό των σχο−
λείων αυτών ως Π.Π.Σ., υπηρετούν στα σχολεία αυτά έως 
τη λήξη του σχολικού έτους 2011 − 2012. Κατά τη λήξη 
του διδακτικού έτους 2011 − 2012 αξιολογούνται από τη 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 3 του 
άρθρου 48. Το κριτήριο της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου αυτής αφορά το διδακτικό έτος 2011 − 2012, το οποίο 
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λήγει στις 
10.5.2012, με συνεκτίμηση και της συνολικής υπηρεσίας 
του εκπαιδευτικού στα πρότυπα ή πειραματικά σχολεία, 
ανάλογα με την αξιολογική έκθεση κάθε υποψηφίου. 
Οι αξιολογικές εκθέσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών 
καταρτίζονται μέχρι 10.6.2012, οι δε επιλογές τους για 
τις θέσεις με θητεία ολοκληρώνονται μέχρι 20.7.2012. Αν 
η αξιολόγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί 
αυτοί επιλέγονται ως εκπαιδευτικοί του οικείου Π.Π.Σ. 
για πενταετή θητεία. Οι όροι της θετικής αξιολόγησης 
και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
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Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δη−
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν με οργανική θέση 
κατά το χρόνο που θα οριστούν τα ανωτέρω σχολεία 
ως Π.Π.Σ. και δεν επιλεγούν για την κάλυψη θέσεων με 
θητεία σε Π.Π.Σ., σύμφωνα με την προηγούμενη παρά−
γραφο μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2011 − 2012, 
τίθενται στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και 
τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις πρώτες οργανι−
κές θέσεις της ειδικότητάς τους που θα κενωθούν στην 
περιοχή μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν.

7. Η προκήρυξη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Π.Π.Σ. 
που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
της παραγράφου 5 γίνεται κατ’ εξαίρεση μέχρι 30.7.2012 
και οι επιλογές ολοκληρώνονται μέχρι 10.9.2012. 

8. Από το σχολικό έτος 2010 − 2011 δεν πραγματοποιού−
νται μεταθέσεις εκπαιδευτικών: α) στα πειραματικά σχο−
λεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
των πανεπιστημίων και β) στα σχολεία τα οποία κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν ή έχουν 
λειτουργήσει ως πειραματικά. Οι ανάγκες που προκύ−
πτουν από την ύπαρξη κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα 
σχολεία του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται για το 
σχολικό έτος 2011− 2012 με απόσπαση από τους εκπαιδευ−
τικούς που έχουν ζητήσει μετάθεση στα σχολεία αυτά και 
ύστερα από δήλωσή τους ότι επιθυμούν την απόσπαση. 
Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν επαρκούν για την κάλυψη 
των αναγκών, οι ανάγκες αυτές για το σχολικό έτος 
2011−2012 καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών ή 
με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών.

9. Από το σχολικό έτος 2012− 2013 δεν πραγματοποι−
ούνται αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ., οι δε απο−
σπάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σχολικό έτος 
2011−2012 λήγουν την 31.8.2012. 

10. Το σχολικό έτος 2011−2012 η εγγραφή των μαθητών 
στα σχολεία της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τις 
μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις. Η εγγραφή των μαθη−
τών των Π.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 
αρχίζει από το σχολικό έτος 2012−2013. Η εγγραφή των 
μαθητών στα νηπιαγωγεία, την Α΄ τάξη του δημοτικού 
σχολείου, την Α΄ τάξη του γυμνασίου και την Α΄ τάξη του 
λυκείου των σχολικών μονάδων που θα αποχαρακτηρι−
σθούν από πειραματικά σχολεία, από το σχολικό έτος 
2012−2013 και εξής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που 
διέπουν την εγγραφή των μαθητών στα μη πρότυπα πει−
ραματικά σχολεία. Οι μαθητές των λοιπών τάξεων αυτών 
των σχολικών μονάδων εξακολουθούν τη φοίτησή τους 
στο νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο ή το γυμνάσιο ή 
το λύκειο αντίστοιχα έως την ολοκλήρωσή τους, εφόσον 
οι ίδιοι το επιθυμούν.

11. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρα−
γράφου 7 του άρθρου 48 για τα σχολεία που θα οριστούν 
ως Πρότυπα Πειραματικά από το σχολικό έτος 2011−2012 
το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του διευθυντή, του 
υποδιευθυντή και των λοιπών εκπαιδευτικών των κατά 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούντων 
πειραματικών σχολείων είναι το ίδιο με το ωράριο των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις λοιπές σχολικές μο−
νάδες. 

Άρθρο 52
Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις 
του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά 

οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές μονάδες της 
δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Άρθρο 53
Εναρμόνιση εθνικού δικαίου με την Οδηγία 

2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 

επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) αντι−
καθίσταται ως εξής:

 «1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης 
προσβολής του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο κάτοχός 
του μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την 
παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπο−
ρεί να περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: 
α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων 
που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος 
νόμου και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως 
χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν 
λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών 
από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών σύμφωνα 
με την παράγραφο 5. Κατά την εξέταση του αιτήματος 
του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και 
των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέρο−
ντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων που προβλέπονται 
στο δεύτερο εδάφιο γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, 
εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. 
Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προ−
σώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από 
τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος 
νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το 
δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί 
για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά 
ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ.Δ. Για τη διαπίστωση της 
παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγού−
μενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 
686 επ. Κ.Πολ.Δ.»

2. Μετά το άρθρο 17 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) προστίθε−
νται άρθρα 17Α, 17Β, 17Γ, 17Δ, 17Ε, 17ΣΤ και 17Ζ ως εξής:

«Άρθρο 17Α 
(άρθρα 6 και 8 της Οδηγίας 2004/48)
Απόδειξη και δικαίωμα ενημέρωσης

1. Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει ευλόγως δια−
θέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς τεκμηρίωση 
των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προ−
σβολής δικαιωμάτων του παρόντος νόμου, ενώ παράλ−
ληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται 
υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το δικαστήριο ύστερα 
από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει την προ−
σκόμιση των αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον 
αντίδικο. Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού αντιγράφων, 
αξιολογουμένων και των λοιπών περιστάσεων της υπό−
θεσης, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά βάσιμο αποδει−
κτικό στοιχείο. Αν διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα 
δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται 
στο πρώτο εδάφιο, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυ−
ρισμοί του διαδίκου που ζήτησε την προσκόμιση ή τη 
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