
 

Ρυθμίςεισ για τα πειραματικά και τα πρότυπα ςχολεία ςτο ν/ς του Υπουργείου 

Ανάπτυξησ 

1. Το άρκρο 83 του ν. 4610/2019 τροποποιείται ωσ εξισ: 

α)  Η παρ. 3 αντικακίςταται ωσ εξισ: «3. Η εγγραφι των μακθτϊν των πειραματικϊν 

ςχολείων ςτουσ ομίλουσ γίνεται με αίτθςθ των αςκοφντων τθ γονικι μζριμνα προσ το 

ΕΠ.Ε.Σ. του ςχολείου. Η εγγραφι των μακθτϊν ςτουσ ομίλουσ για μακθτζσ που φοιτοφν ςτισ 

δθμόςιεσ ςχολικζσ μονάδεσ που υπάγονται ςτθν ίδια Περιφερειακι Διεφκυνςθ γίνεται με 

απόφαςθ του ΕΠ.Ε.Σ. του πειραματικοφ ςχολείου, κατόπιν αίτθςθσ των αςκοφντων τθ 

γονικι μζριμνα. Αν δεν λειτουργοφν όμιλοι ςτο ςυγκεκριμζνο πειραματικό ςχολείο για το 

γνωςτικό τομζα για τον οποίο ενδιαφζρονται οι μακθτζσ, μποροφν να εγγραφοφν με τθν 

ίδια διαδικαςία ςε ομίλουσ άλλου πειραματικοφ ςχολείου, εφόςον αυτοί λειτουργοφν.» 

β) Η παρ. 4 καταργείται. 

2. Η παρ. 1 του άρκρου 89 του ν. 4610/2019  αντικακίςταται ωσ εξισ: «1. Τα πρότυπα 

ςχολεία υπθρετοφν τουσ ςκοποφσ του άρκρου 74, εντάςςονται ςε ομάδα ςχολείων του 

άρκρου 48 του ν. 4547/2018 και υπάγονται διοικθτικά ςτθν οικεία Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ.» 

3. α) Η παρ. 3 του άρκρου 94 του ν. 4610/2019 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

 α) Γνωμοδοτεί για τθ μετατροπι ςχολείου ωσ πειραματικοφ. 

β) Γνωμοδοτεί για τθν ίδρυςθ νζασ ςχολικισ μονάδασ ωσ πειραματικισ. 

γ) Γνωμοδοτεί για τον χαρακτθριςμό τμιματοσ ι τμθμάτων ςχολείου ωσ πειραματικϊν. 

δ) Γνωμοδοτεί για τθ διαδικαςία ειςαγωγισ μακθτϊν ςτα πειραματικά ςχολεία. 

ε) Γνωμοδοτεί για τθ διαδικαςία και τα κριτιρια επιλογισ μακθτϊν και μακθτριϊν ςτα 

πρότυπα γυμνάςια. 

ςτ) Γνωμοδοτεί για τθ ςυνεργαςία πειραματικϊν και πρότυπων ςχολείων με Α.Ε.Ι. ι 

ερευνθτικοφσ φορείσ. 

η) Γνωμοδοτεί για τθν τροποποίθςθ του αναλυτικοφ και του ωρολογίου προγράμματοσ 

ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 95 του παρόντοσ. 

θ) Επιλφει οποιοδιποτε άλλο κζμα το οποίο αφορά ςτθ λειτουργία των ομίλων και δεν 

προβλζπεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

κ)  Γνωμοδοτεί  για τθν διάκεςθ των εκπαιδευτικϊν των οποίων παρατάκθκε θ κθτεία, 

εφόςον πλεονάηουν ςτο πειραματικό ι πρότυπο ςχολείο όπου υπθρετοφν, ςε άλλο 

πειραματικό ι πρότυπο ςχολείο  για κατά προτεραιότθτα κάλυψθ λειτουργικϊν κενϊν ι για 

τθν κάλυψθ αναγκϊν που ζχουν ςχζςθ με τουσ ςκοποφσ των πρότυπων και πειραματικϊν 

ςχολείων ςτθν ίδια περιφζρεια που ανικει το πρότυπο ι πειραματικό ςχολείο. Αν ο 

εκπαιδευτικόσ δεν επικυμεί να υπθρετιςει με τθν παραπάνω διαδικαςία, τότε τίκεται ςτθ 

διάκεςθ του οικείου Περιφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ι Περιφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 



(Π.Υ.Σ.Δ.Ε.). Σε αυτι τθν περίπτωςθ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθν 

παράταςθ τθσ κθτείασ του ςτο ςυγκεκριμζνο πρότυπο ι πειραματικό ςχολείο. 

ι) Γνωμοδοτεί για τθ διάκεςθ  εκπαιδευτικϊν των οποίων ανανεϊκθκε θ απόςπαςθ ςε 

πρότυπο ι πειραματικό ςχολείο,  εφόςον πλεονάηουν, για τθν κάλυψθ λειτουργικϊν κενϊν 

ςε άλλο πρότυπο ι πειραματικό ςχολείο. Αν οι εκπαιδευτικοί εξακολουκοφν να 

πλεονάηουν, επιςτρζφουν ςτθ κζςθ από τθν οποία αποςπάςτθκαν.  

ια) Διαβιβάηει ςτα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε. ι Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τα λειτουργικά  κενά και είναι αρμόδια για 

τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 76.» 

β) Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν κίγουν τθν ιςχφ των παραγράφων 4,5 και 6 

του άρκρου 76 του ν. 4610/2019.  

4. Το άρκρο 96 του ν. 4610/2019 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Άρκρο 96 

1. Για τα κζματα που δεν ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται 

ςυμπλθρωματικά οι διατάξεισ που ιςχφουν για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ δθμόςιασ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των 

υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν ςτα πειραματικά και ςτα πρότυπα ςχολεία. Με τθν απόφαςθ 

αυτι κακορίηονται και οι ςχετικζσ λεπτομζρειεσ τθσ ρφκμιςθσ.» 

5. Μεταβατικά και ζωσ τθν ςυγκρότθςθ των ΕΠ.Ε.Σ. ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 

95 ν. 4610/2019, αυτά ςυγκροτοφνται με απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων και λειτουργοφν νομίμωσ με τα εξισ μζλθ: 

α) Ζνα (1) μζλοσ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ωσ Πρόεδρο. 

β) Τον διευκυντι ι τουσ διευκυντζσ του οικείου πειραματικοφ ι πρότυπου ςχολείου.  

γ) Ζναν (1) εκπαιδευτικό του πειραματικοφ ι του πρότυπου ςχολείου, κατά περίπτωςθ, ο 

οποίοσ επιλζγεται από τον ςφλλογο διδαςκόντων του ςχολείου εντόσ ςαράντα οκτϊ ωρϊν 

από τθν περιζλευςθ ςε αυτόν του ςχετικοφ αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ 

τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ωσ μζλοσ ορίηεται εκπαιδευτικόσ του ςχολείου.  

δ) Τον υπεφκυνο ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ ζργου του πειραματικοφ ι του πρότυπου 

ςχολείου. 

Η επιλογι των προςϊπων γίνεται ςφμφωνα με τα προςόντα που ορίηονται ςτθν 

87633/Δ6/21-5-2019 απόφαςθ του Υπουργοφ Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (Βϋ 

2190). 

Η λιξθ τθσ κατά τα ανωτζρω μεταβατικισ ςυγκρότθςθσ και λειτουργίασ των ΕΠ.Ε.Σ. και θ 

ζναρξθ τθσ κατά το άρκρο 95 ν. 4610/2019  ςυγκρότθςι τουσ διαπιςτϊνονται με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. 



6. Τα ΕΠ.Ε.Σ. που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 5 αςκοφν όλεσ τισ κατά νόμον 

αρμοδιότθτεσ των υπό ςυγκρότθςθ με τθ διαδικαςία του άρκρου 95 του ν. 4610/2019 

ΕΠ.Ε.Σ..  

7. Από τισ 9.8.2019, θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 63 του ν. 4623/2019 

(Αϋ 134),  τα άρκρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4610/2019  εφαρμόηονται και ςτα πρότυπα 

ςχολεία. 


