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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 10
∆ιάκριση Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων

1. Το άρθρο 36 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

« 1. Οι σχολικές µονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως 
«Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία» αποχαρακτηρίζονται 
και ορίζονται ως «Πειραµατικά Σχολεία», εκτός από τις 
παρακάτω σχολικές µονάδες που ορίζονται ως «Πρό−
τυπα Σχολεία»: 

α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυµνάσιο, β) Πρότυπο Γυµνάσιο 
Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, γ) Πρότυπο Γυµνάσιο Ευαγγε−
λικής Σχολής Σµύρνης, δ) Πρότυπο Γυµνάσιο Αναβρύτων, 
ε) Πρότυπο Γυµνάσιο Ζωσιµαίας Σχολής Ιωαννίνων, 
στ) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, ζ) Πρότυπο ΓΕΛ 
Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, η) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής 
Σχολής Σµύρνης, θ) Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων.

2. Ο όρος «Πρότυπο Πειραµατικό Σχολείο» καταργεί−
ται. Όπου αναφέρεται ο όρος «Πρότυπα Πειραµατικά» 
Σχολεία νοούνται εφεξής τα «Πρότυπα» και τα «Πειρα−
µατικά» σχολεία, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου.

3. Όπου αναφέρεται ο όρος «∆ιοικούσα Επιτροπή Πρό−
τυπων Πειραµατικών Σχολείων» νοείται εφεξής η «∆ιοι−
κούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων».

4. Τα Πειραµατικά σχολεία είναι σχολικές µονάδες 
που ανήκουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
όπου δοκιµάζονται νέα προγράµµατα σπουδών και 
ωρολόγια προγράµµατα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά 
εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές µέ−
θοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής 
µονάδας. Οι πιλοτικές αυτές εφαρµογές σχεδιάζονται 
από το Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων, µετά από γνώµη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστηµίων 
ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται µε την 
εκπαίδευση, καθώς και από τη ∆.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις 
σχολικές µονάδες, µε στόχο τη συναγωγή συµπερα−
σµάτων αξιοποιήσιµων για τη χάραξη εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων δι−
αθέτουν αυξηµένα τυπικά προσόντα και κυρίως την 
κατάλληλη επιστηµονική και παιδαγωγική κατάρτιση 
και διδακτική εµπειρία, ώστε να είναι σε θέση να υλο−
ποιήσουν τις πιλοτικές εφαρµογές, να συµβάλουν στην 

αποτίµηση των αποτελεσµάτων τους και να προσφέ−
ρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτί−
ωση του εκπαιδευτικού σχεδιασµού, οι δε µαθητές και 
µαθήτριες εισάγονται µε τρόπο που δεν παραβιάζει τις 
βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου 
δείγµατος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή 
ασφαλών συµπερασµάτων.

5. Ο όρος «Πρότυπα» αναφέρεται στις συγκεκριµένες 
σχολικές µονάδες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
παραγράφου 1 του παρόντος. Έχουν εκπαιδευτικούς µε 
αυξηµένα τυπικά προσόντα και διδακτική εµπειρία και 
όσον αφορά το µαθητικό δυναµικό αυτών των σχολικών 
µονάδων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος εισαγωγής 
των µαθητών και των µαθητριών στην πρώτη τάξη της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τη διαδικασία που προ−
βλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3966/2011 
(Α΄ 118), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 11 του παρό−
ντος. Τα Πρότυπα σχολεία µπορούν να εισηγηθούν στη 
∆.Ε.Π.Π.Σ. την προσαρµογή των διδακτικών µεθόδων, 
των µεθόδων αξιολόγησης και του ετήσιου προγραµ−
µατισµού των γνωστικών αντικειµένων, σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που θέτει κάθε σχολείο.

6. Τα Πειραµατικά σχολεία, κατ’ εξοχήν, αξιοποιούνται 
για την εκπαίδευση µε πρακτική άσκηση των προπτυχι−
ακών φοιτητών και σπουδαστών Τµηµάτων Α.Ε.Ι., καθώς 
και των µεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήµες της 
εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία µε τις αντίστοι−
χες Σχολές και Τµήµατα. Σε αυτό το πλαίσιο δύνανται 
να αξιοποιούνται και τα Πρότυπα σχολεία. 

7. Κατά τα λοιπά τόσο τα Πειραµατικά όσο και τα 
Πρότυπα Σχολεία εξυπηρετούν από κοινού µε όλα 
τα υπόλοιπα σχολεία τους σκοπούς και τους στό−
χους της εκπαίδευσης όπως ορίζονται στην κείµενη 
νοµοθεσία.»

Άρθρο 11

Το άρθρο 44 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα Πειραµατικά Νηπιαγωγεία µπορεί να συνδέονται 
µε Πειραµατικά ∆ηµοτικά, τα οποία επίσης µπορεί να 
συνδέονται µε Πειραµατικά Γυµνάσια και εκείνα µπο−
ρεί να συνδέονται µε Πειραµατικά Λύκεια. Τα Πρότυπα 
Γυµνάσια, επίσης, µπορεί να συνδέονται µε Πρότυπα 
Λύκεια. 

2.α) Ως συνδεδεµένα Πειραµατικά σχολεία ορίζονται 
τα ακόλουθα:
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3. Η σύνδεση σχολικών µονάδων, σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα 
πραγµατοποιείται εφεξής µε απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από 
εισήγηση της ∆.Ε.Π.Π.Σ.. Τα συνδεδεµένα Πειραµατικά 
ή Πρότυπα σχολεία διατηρούν τη διοικητική τους αυ−
τοτέλεια. 

4. Ο αριθµός των µαθητών και µαθητριών που µπο−
ρεί να εγγραφούν στο Πειραµατικό ∆ηµοτικό Σχολείο 
ή Πειραµατικό Γυµνάσιο ή Πειραµατικό Λύκειο είναι 
τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των αποφοίτων του 
συνδεδεµένου Πειραµατικού Νηπιαγωγείου ή Πειραµα−
τικού ∆ηµοτικού Σχολείου ή Πειραµατικού Γυµνασίου 
αντίστοιχα. Αν οι ιδιαίτερες υλικοτεχνικές και άλλες 
συνθήκες στην ανώτερη βαθµίδα επιτρέπουν µεγαλύτε−
ρο αριθµό τµηµάτων από ό,τι στην κατώτερη ή επιτρέ−
πουν αύξηση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, το 
οικείο Ε.Π.Ε.Σ. καταθέτει αιτιολογηµένη εισήγηση στη 
∆.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αποφασίζει τον ακριβή αριθµό των 
µαθητών που θα εγγραφούν στο σχολείο που εισηγείται 
την εν λόγω αύξηση. Τα παραπάνω ισχύουν και στην 
περίπτωση των συνδεδεµένων Πρότυπων Γυµνασίων 
και Πρότυπων Λυκείων. 

5. Η εισαγωγή µαθητών και µαθητριών στα Πειραµα−
τικά Σχολεία γίνεται αποκλειστικά µε κλήρωση και υπό 
όρους απόλυτης διαφάνειας. Την κατά σχολείο εφαρµο−
γή των διαδικασιών κλήρωσης αναλαµβάνει το Επιστη−
µονικό Εποπτικό Συµβούλιο σε άµεση συνεργασία µε τον 
διευθυντή του σχολείου, το σύλλογο διδασκόντων και 
το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων. Η ∆.Ε.Π.Π.Σ. διασφα−
λίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας της κλήρωσης στα 
Πειραµατικά σχολεία. Σε κάθε περίπτωση η κλήρωση 
των µαθητών και µαθητριών αφορά στην εισαγωγική 
σχολική τάξη και µόνο, ενώ για τη µετάβαση από το 
σχολείο της µίας βαθµίδας στο σχολείο της επόµενης 

βαθµίδας εκπαίδευσης µε το οποίο συνδέεται, εφόσον 
αυτό υπάρχει, δεν διενεργείται επιπλέον κλήρωση. ∆ι−
αδικασίες κλήρωσης µαθητών και µαθητριών διενερ−
γούνται µετά την εισαγωγική σχολική τάξη µόνο για 
τη συµπλήρωση τυχόν κενών θέσεων που προκύψουν 
στην επόµενη τάξη της ίδιας ή της επόµενης βαθµίδας, 
στην περίπτωση που το σχολείο είναι συνδεδεµένο µε 
σχολείο επόµενης βαθµίδας. Οι κληρώσεις αυτές γίνο−
νται µε ευθύνη των οργάνων διοίκησης της σχολικής 
µονάδας.

6. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής µαθητών και 
µαθητριών στα Πρότυπα Γυµνάσια καθορίζονται κάθε 
φορά µε απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση 
του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και του Ε.Π.Ε.Σ. του σχο−
λείου. Η ∆.Ε.Π.Π.Σ., επίσης, συντονίζει και έχει τη γενική 
ευθύνη για την εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών 
και διασφαλίζει το αδιάβλητο αυτών. Η επιλογή των 
µαθητών και µαθητριών αφορά στην εισαγωγική σχο−
λική τάξη (Α΄ τάξη Γυµνασίου) και µόνο, ενώ η σχολική 
πορεία των µαθητών και µαθητριών από το Γυµνάσιο 
στο Λύκειο των σχολείων αυτών υπόκειται µόνο στις 
ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Η πλήρωση τυχόν 
κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις 
πλην της εισαγωγικής γίνεται µε την ίδια διαδικασία µε 
την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι µαθητές που φοιτούν 
στην ίδια τάξη. Την ευθύνη για αυτή τη συµπληρωµατική 
διαδικασία έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου 
στο οποίο έχουν προκύψει οι κενές θέσεις.

7. Κάθε ενδιαφερόµενος δικαιούται να συµµετέχει στις 
διαδικασίες επιλογής µίας και µόνο µίας σχολικής µο−
νάδας. Στην περίπτωση των δευτεροβάθµιων σχολικών 
µονάδων κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να καταθέσει 
την αίτηση συµµετοχής του στις διαδικασίες επιλογής 
είτε σε µία Πειραµατική είτε σε µία Πρότυπη σχολική 
µονάδα. 
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8. Ο αριθµός των µαθητών και µαθητριών σε κάθε 
τµήµα για το Νηπιαγωγείο ή την Α΄ ∆ηµοτικού ή την Α΄ 
Γυµνασίου ή την Α΄ Λυκείου Πειραµατικού ή Πρότυπου 
Σχολείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται µε από−
φαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ., που εκδίδεται ύστερα από αιτιο−
λογηµένη εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. κάθε σχολείου, αφού 
ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του.

9. Η επιλογή των µαθητών και µαθητριών στα Πειραµα−
τικά ή Πρότυπα Σχολεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, γίνεται ανεξάρτητα από τον τόπο 
διαµονής τους. Η ευθύνη και τα έξοδα µετακίνησης των 
µαθητών και µαθητριών βαρύνουν τους ασκούντες τη 
γονική τους µέριµνα τόσο για την πλήρη φοίτησή τους 
όσο και για τη φοίτησή τους στους οµίλους.»

Άρθρο 12
Αρµοδιότητες της ∆.Ε.Π.Π.Σ.

Το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011, 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Επιλέγει τους εκπαιδευτικούς των Πειραµατικών 
και των Πρότυπων σχολείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 48.»

Άρθρο 13
∆ιευθυντής, Υποδιευθυντής και σύλλογος

διδασκόντων

1. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 3966/2011, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο ∆ιευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Πειραµατικού 
και Πρότυπου Σχολείου επιλέγονται για διετή θητεία, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέ−
πεται για τις λοιπές σχολικές µονάδες. Υποψήφιοι για 
τις θέσεις ∆ιευθυντών των πειραµατικών και προτύπων 
σχολείων, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτερο−
βάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν 18 τουλάχιστον µήνες 
προϋπηρεσία µε οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε 
ένα από τα σχολεία, τα οριζόµενα ως πειραµατικά ή ως 
πρότυπα, και διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκό−
ντων ∆ιευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθµί−
δας. Πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας σε 
θέση ∆ιευθυντή συνιστά η κατοχή διδακτορικού διπλώ−
µατος ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης.»

2. Οι παράγραφοι 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 42 του 
ν. 3966/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρ−
γούνται.

3. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου λήγει 
η θητεία των ∆ιευθυντών και των Υποδιευθυντών των 
Πειραµατικών και Πρότυπων σχολείων, οι οποίοι εξακο−
λουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι να ανα−
λάβουν υπηρεσία οι νέοι ∆ιευθυντές και Υποδιευθυντές.

Άρθρο 14
Θέµατα εκπαιδευτικού προσωπικού

1. Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ως εκπαιδευτικοί των Πειραµατικών και Πρότυ−
πων Σχολείων επιλέγονται δηµόσιοι εκπαιδευτικοί της 
οικείας βαθµίδας, καθώς και δηµόσιοι εκπαιδευτικοί 
διαφορετικής βαθµίδας που δύνανται από τις ισχύου−
σες κάθε φορά διατάξεις να απασχολούνται και στις 
δύο βαθµίδες εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες έχουν τουλά−
χιστον τετραετή διδακτική υπηρεσία στη δηµόσια ή 
ιδιωτική εκπαίδευση. Στις αρχές κάθε ηµερολογιακού 

έτους εκδίδεται προ− κήρυξη της ∆.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από 
εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ., η οποία δηµοσιεύεται σε δύο 
ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και 
µε την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα 
νόµιµα προσόντα και επιθυµούν να επιλεγούν σε θέσεις 
µε θητεία εκπαιδευτικών των Πειραµατικών ή Πρότυπων 
Σχολείων να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από 
τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσµίας που 
προβλέπεται στην προκήρυξη.»

2. Η παρ. 9 εδάφιο δ΄ του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 
(Α΄ 118), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η 
πρόσληψη αναπληρωτών µε αυξηµένα ακαδηµαϊκά προ−
σόντα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται 
από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευ−
τικών των µη πρότυπων και πειραµατικών σχολείων.» 

Άρθρο 15
Λοιπές ρυθµίσεις

1. Το άρθρο 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατά−
ξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται συµπλη−
ρωµατικά οι διατάξεις που ισχύουν για τις σχολικές 
µονάδες της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ−
µιας εκπαίδευσης.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας 
και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα που 
αφορούν στη διεξαγωγή της κλήρωσης ή της γραπτής 
ή άλλης δοκιµασίας και εν γένει θέµατα εφαρµογής 
των διατάξεων του παρόντος, στο πλαίσιο της οµαλής 
µετάβασης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας των αναφερο−
µένων στο παρόν σχολικών µονάδων.

3. Μεταβατικά, για το σχολικό έτος 2015−2016 στις Β΄ 
και Γ΄ τάξεις Γυµνασίων και Λυκείων των Πειραµατικών 
και των Προτύπων και για το σχολικό έτος 2016−2017 
στις Γ΄ τάξεις Γυµνασίων και Λυκείων των Πειραµατικών 
και των Προτύπων η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων θα 
γίνει µε εξετάσεις, που θα διενεργηθούν µε ευθύνη των 
σχολικών µονάδων, εκτός εάν η ∆ιοικούσα Επιτροπή 
µετά από εισήγηση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και του 
ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου ορίσει διαφορετικά.

4. Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως 
τη λήξη του σχολικού έτους 2014−2015, εφόσον εξακο−
λουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ορισµού τους. 
Ειδικά για το ηµερολογιακό έτος 2015 δύναται η θητεία 
των µελών των ΕΠ.Ε.Σ. να παραταθεί µε απόφαση της 
∆.Ε.Π.Π.Σ..

5. Για το σχολικό έτος 2014−2015 οι τίτλοι σπουδών 
των σχολείων, που χαρακτηρίζονται µε το παρόν ως 
Πειραµατικά ή Πρότυπα, θα εκδοθούν µε το χαρακτη−
ρισµό «Πρότυπο Πειραµατικό».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Άρθρο 16
Πίνακες επιλογής στελεχών Πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Το άρθρο 10 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:


