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ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 4992/29-03-12 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. 

Πρόσκλησης: 153) για την πράξη «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των 

Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων». 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

       έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε µε το 
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010),  

3. Τη µε αριθµ. πρωτ. 27936/29-12-2010 (ΦΕΚ 2230/τ.Β’./31-12-2010) Τροποποίηση της υπ’ 
αριθµ. πρωτ. Φ908/Η1606/17-2-1995 (ΦΕΚ 112/Β/20−2−1995) κοινής υπουργικής 
απόφασης µε θέµα «Σύσταση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Τη µε αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της 
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β’/10.4.2008), µε την οποία 
συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», όπως 
τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/1-4-2008 και 147/10-01-2011 Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις,  
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5. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων, 
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/τ.Β’/3.10.2007)», 

6. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση δικαιώµατος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-2009), 

7. Τη µε αρ. πρωτ. Φ. 908/90523/Η/5-7-13 (ΦΕΚ 322/τΥΟ∆∆ 5-7-13) Απόφαση µε θέµα 
«∆ιορισµός στη θέση του Ειδικού Γραµµατέα του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαικών 
Πόρων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων», 

8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την 
έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 
όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 και 28020/ΕΥΘΥ 
1212/30.06.2010 Υπουργικές Αποφάσεις Συστήµατος ∆ιαχείρισης, 

10. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά 
Βίου Μάθηση», που αφορά στην έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί 
µέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράµµατος, όπως αυτά ισχύουν,   

11. Το υπ. αριθµ. 212/4.07.2011 ΦΕΚ Υ.Ο.∆.∆.  περί συγκρότησης της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων (∆.Ε.Π.Π.Σ.), 

12. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 122084/∆4/25.10.2011 ΥΑ σχετικά µε τον χαρακτηρισµό σχολικών 
µονάδων ως Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία,  

13. Την υπ. αριθµ. πρωτ. 16574 /∆1/15.02.2012 ΥΑ σχετικά µε τον ορισµό µελών των 
Επιστηµονικών Εποπτικών Συµβουλίων στα Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία 

14 Το µε αρ. πρ. 80/01-03-2012 (εισ. στην ΕΥ∆ µε αρ. πρ. 3786/09-03-2012) Έντυπο 
Υποβολής Πρότασης του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ΥΠ∆ΒΜΘ 

15 Το έγγραφο µε αρ πρωτ. 3407/02-04-2014 (εισερχόµενο ΕΥ∆ 6605/03-04-2014) 
ΕΥΕΕ∆/ΥΠΑΙΘ που αφορά στην διαβίβαση Επικαιροποιηµένης Πρότασης της ∆ΕΠΠΣ στο 
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης µε τίτλο «Υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας των 
Π.Π.Σ» 

16 Το µε αρ. 786/04-04-2014 Υ.Σ. της Μονάδας Α1, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την 2η τροποποίηση της  υπ΄αριθµ πρ. 4992/29-03-13 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. 
Πρόσκλησης: 153) για την πράξη «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των 
Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων» όπως αυτή ισχύει, ως προς τα εξής σηµεία: 

 

Α. Στην 3η σελ., η 1η Παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: 
    Καλεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως δυνητικό ∆ικαιούχο, µε 
δυνατότητα σύµπραξης µε  την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών ∆ράσεων του  
ΥΠAIΘ για την υποβολή προτάσεων (πράξεων): 

Β. Στην ενότητα 1, παράγραφο 1.2 β.i. (Περιεχόµενο Προτάσεων)– Το Φυσικό αντικείµενο της 
Πράξης που αφορά τις ∆ράσεις που ενδεικτικά µπορεί να περιλαµβάνει, αντικαθίσταται και έχει 
ως εξής: 

« Η προτεινόµενη Πράξη µπορεί να περιλαµβάνει ενδεικτικά, δράσεις όπως: 
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∆ράση 1. Μελέτη σχεδιασµού και οργάνωσης του πλαισίου επίτευξης των στόχων των 
ΠΠΣ 
 
Τα ΠΠΣ αποτελούν αφενός µια σύνθετη και καινοτόµο πρωτοβουλία, µε διαστάσεις που για πρώτη 
φορά εισάγονται στην ελληνική εκπαίδευση και αφετέρου έναν εκπαιδευτικό θεσµό που θα πρέπει, 
για να εκπληρώσει την αποστολή του, να παρακολουθεί και να βρίσκεται στην πρωτοπορία των 
διεθνών εξελίξεων, όσον αφορά στο οργανωτικό του σχήµα, το εκπαιδευτικό του περιεχόµενο, την 
ερευνητική του διάσταση αλλά και το ρόλο του στην εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των 
µελλοντικών εκπαιδευτικών. 
 
Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να αναπτυχθούν µελέτη για τα ΠΠΣ, που θα λειτουργήσει  
υποστηρικτικά στην ∆ιοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, και θα περιλαµβάνει 
ενδεικτικά τις εξής υπό-µελέτες: 

i) Μελέτη για διερεύνηση και ανάλυση διεθνούς εµπειρίας 

ii) Μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης των Πρότυπων Πειραµατικών 
Σχολείων 

 

∆ράση 2. Ανάπτυξη συστήµατος επιλογής και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών 
των ΠΠΣ  
 
Μια από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που θα συµβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση του θεσµού 
των ΠΠΣ αφορά στην αρχική επιλογή και στη συνέχεια στην περιοδική αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και των στελεχών τους. Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η εκπόνηση και 
χρήση ενός αξιόπιστου και δοκιµασµένου σύγχρονου συστήµατος επιλογής προσωπικού. 
Αντίστοιχης σηµασίας είναι και η εφαρµογή ενός αξιόπιστου και αντικειµενικού συστήµατος 
αξιολόγησης, το οποίο θα διασφαλίζει ότι το ανθρώπινο δυναµικό των ΠΠΣ ανταποκρίνεται 
αποτελεσµατικά στην αποστολή του και αξίζει να συνεχίσει να υπηρετεί το θεσµό. 
Βασικό κριτήριο για την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος επιλογής και αξιολόγησης του 
προσωπικού των ΠΠΣ είναι, πέρα από τα τυπικά προσόντα, η αποδεδειγµένη γνώση και εµπειρία, 
η διασφάλιση της αξιόπιστης αξιολόγησης της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του 
υποψηφίου, όπως αξιολογείται κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της ∆ΕΠΠΣ. 
 

∆ράση 3. Ανάπτυξη συστήµατος επιλογής µαθητών στα ΠΠΣ 
 
Μια σύγχρονη και αξιόπιστη διαδικασία επιλογής µαθητών στα Πρότυπα Πειραµατικά Λύκεια, η 
οποία θα βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και τεχνικές αξιολόγησης, όπως είναι για 
παράδειγµα τα σταθµισµένα τεστ δεξιοτήτων, θα συµβάλει στην επιτυχία του θεσµού των ΠΠΣ και 
των καινοτοµιών που έχουν σχεδιαστεί γι’ αυτά (όπως π.χ. η δηµιουργία οµίλων). 
Η εµπειρία από την εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων είναι εξαιρετικά περιορισµένη στη χώρα µας 
και ως εκ τούτου η υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών είναι πολύ σηµαντική για το σύνολο της 
σχολικής εκπαίδευσης. 
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα αναπτυχθεί σύστηµα επιλογής µαθητών των ΠΠΣ 
προσαρµοσµένο στην ελληνική πραγµατικότητα, ενώ θα είναι δυνατό να περιλαµβάνεται και η 
υποστήριξη   εφαρµογής διαδικασιών εισαγωγής µαθητών στα ΠΠΣ. 
 
∆ράση 4. ∆ράσεις προβολής και προώθησης του έργου των ΠΠΣ και δηµιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας επικοινωνίας και συνεργασίας  
 
Ο θεσµός των ΠΠΣ συνδυάζει τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, για αναζήτηση και επιβράβευση της αριστείας στο ελληνικό σχολείο καθώς και για 
αναβάθµιση των σπουδών των µελλοντικών ελλήνων εκπαιδευτικών. Η επιτυχία του έργου των 
ΠΠΣ στηρίζεται και στη στήριξή τους από τις τοπικές κοινωνίες αλλά και στη θετική τους εικόνα 
τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Όντας θύλακες 
αριστείας και κύτταρα επιστηµονικής έρευνας, η δηµοσιοποίηση και διάχυση του εκπαιδευτικού 
και ερευνητικού τους έργου λειτουργεί ανατροφοδοτικά και ενισχυτικά στη λειτουργία τους. 
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Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να προωθηθεί και να προβληθεί το έργο των ΠΠΣ µε την αξιοποίηση 
µηχανισµών πληροφόρησης όπως το διαδίκτυο ή τα έντυπά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών / επιστηµονικών συνεδρίων κλπ, µε βάση τις προτάσεις της µελέτης ανάπτυξης των 
ΠΠΣ (υπο- µελέτη 1 στη ∆ράση 1). 
Επίσης, η πλήρης ανάπτυξη των καινοτόµων δράσεων των ΠΠΣ επιβάλλει τη σύνδεση των 
σχολείων αυτών, αφενός µε ΑΕΙ / ΤΕΙ, αναγνωρισµένα ερευνητικά κέντρα και κοινωφελή 
ιδρύµατα, και αφετέρου µε τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας δηµόσιας 
εκπαίδευσης της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία βρίσκονται, σε δύο ιδιαίτερα 
τοµείς: (α) στον τοµέα που αφορά τη δηµιουργία οµίλων µαθητών και (β) στον τοµέα που αφορά 
την επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αυτής της περιοχής, αφού εκ της αποστολής τους 
τα ΠΠΣ είναι φορείς ενδοσχολικής επιµόρφωσης. 
Τα παραπάνω προϋποθέτουν την δηµιουργία τόσο µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας συνεργασίας, 
όσο και την ανάπτυξη ενός θεσµικού / ανθρώπινου δικτύου ανάµεσα στα ΠΠΣ και τα αντίστοιχα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής τους. 
Τα ΠΠΣ θα µπορέσουν µε τον τρόπο αυτό να λειτουργήσουν ως κόµβος επικοινωνίας και 
συνεργασίας µε ευρύτερα οφέλη για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ίδια κατεύθυνση θα 
συµβάλλει και η ανάπτυξη, στο πλαίσιο της πλατφόρµας επικοινωνίας και συνεργασίας, ενός 
παρατηρητηρίου / αποθετηρίου «καλών πρακτικών» στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι 
συνδεµένοι φορείς. 
Για τους παραπάνω λόγους, είναι απαραίτητη η διαµόρφωση από ειδικό ή ειδικούς µιας 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας επικοινωνίας για τα ΠΠΣ η οποία θα λειτουργεί και ως παρατηρητήριο 
της λειτουργίας τους. 
Τα παραπάνω θα συνδέονται µε το Θεσµό Αριστείας και Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στην 
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση καθώς και µε το Ψηφιακό Σχολείο (Πράξεις που 
συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ), ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για διαµόρφωση της 
πλατφόρµας µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται και η ισότιµη πρόσβαση των Ατόµων µε 
Ειδικές Ανάγκες.» 
 

Γ. Στην 15η σελ., στην 3.4 Ενότητα, η 4η Παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής: 
Το ανώτατο ποσοστό % έµµεσων δαπανών επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών των υποέργων 
επιχορήγησης για εκτέλεση πράξης µε ίδια µέσα ορίζεται για το ΙΕΠ µέχρι 20%, και για την ΕΥΕ 
µέχρι 3%.  
 

 

Κατά τα λοιπά η υπ΄αριθµ. πρ. 4992/29-03-12 Πρόσκληση (κωδ. 153) ισχύει όπως αυτή έχει.  

                                         

                                             

                                                                                          Ο  

                                                                                  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                  ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

 

                                       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

� Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
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� Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
� Μονάδα Α2,  
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