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         ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
           ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
                                                                                                                          Μαρούσι,   13-11-2017 

                                                                                                                          Αρ. πρωτ.:   840/ΔΕΠΠΣ 
             
  

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΕΠ.Ε.Σ.) 

ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.3966/2011 (118/Α΄) για τα Πρότυπα και Πειραματικά 

Σχολεία (Π. & Π.Σ.), όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (86/Α’) προβλέπεται η συγκρότηση Επιστημονικού 

Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις: 

«1.  Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Π.Σ. είναι πενταμελές και συγκροτείται 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 παιδαγωγικά υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο κάθε ΠΠΣ”. Ο υπεύθυνος 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 περιφερειακής 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 σχετικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης. Ο 

επιλεγείς σχολικός σύμβουλος οφείλει να καταθέσει φάκελο αποδεικτικών στοιχείων του 

βιογραφικού σημειώματός του. Αν υποβληθεί αναληθές βιογραφικό σημείωμα, ο επιλεγείς 

εκπίπτει από την ιδιότητα του υπεύθυνου σχολικού συμβούλου. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 
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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 σχολείου, 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 ωρολογίου προγράμματος του 

Π.Π.Σ., προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν οι όμιλοι, τα τμήματα 

ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητικά 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 συντονίζει τις επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι 

οποίες εγκρίνονται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., 

δ) συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου στην οργάνωση και το 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου, 

ε) καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψήφιων 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 επιτροπή.» 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ως όργανο 

διοίκησης σε εθνικό επίπεδο των Π. & Π.Σ. προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς των κάτωθι Πειραματικών Σχολείων για την 

κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικών μελών ΕΠ.Ε.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως 

10/3/2019. 
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α/α 
Κωδικός 
Σχολείου 

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ / ΕΠ.Ε.Σ. 

 
ΘΕΣΕΙΣ 

1 
1901004 

 

               

              1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                            

 

 

1 

2 
 

9060552 
9060439 
9060479 

 
 

 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

 8/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.) 

 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε. -

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 

 

 

 

 

 

       2 

3 

 

0501003 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 

 

 
 

2 

4 

 

0501040 
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 

 
 
       1 

5 
0501004 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 
  
       1 

6 

9520037 

9520271 

9520272 

 1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΠΕΙΡΑΙΑ – 
ΡΑΛΛΕΙΟ  

 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ – 
ΡΑΛΛΕΙΟ  

 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ - 
ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)  

 
 

1 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 13/11/2017 έως και 17/11/2017 αίτηση 

(βλ. υπόδειγμα) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr.  Οι επιλεγέντες θα καταθέσουν φάκελο αποδεικτικών 

στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος είτε εγγράφως στη διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 
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Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι (προς Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων – 

Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είτε σε ψηφιακή μορφή (αρχείο “.pdf”) στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.  

 

      ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                                              
 

    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ 

 


