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Απαντώντας  στην Ερώτηση με  αριθμ.  πρωτ.  5484/29-3-2021,  κάνουμε  γνωστά τα
ακόλουθα:

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 13 του Κεφαλαίου Β’ «Πρότυπα και
Πειραματικά» του ν. 4692/20 εκδόθηκε έπειτα από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του
Ι.Ε.Π.  η  αριθμ.  22631/Δ6/26-2-2021  (Β’776)  Υπουργική  Απόφαση  «Χαρακτηρισμός
δημόσιων  σχολικών  μονάδων  ως  Πρότυπων  ή  Πειραματικών  Σχολείων»  όπου
καθορίζονται  η  διαδικασία  υποβολής  των  αιτήσεων  από  τις  σχολικές  μονάδες  ή  τους
Προϊσταμένους  των  Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,
καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης για το χαρακτηρισμό του σχολείου ως
Πρότυπο Σχολείο ή Πειραματικό Σχολείο. 

Στις παρ. 1, 2, 3 & 4 του αρθ. 2 της ανωτέρω Υ.Α ορίζεται η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων τόσο από τις σχολικές μονάδες, όσο και από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότερα: «1. Οι σχολικές μονάδες
της δημόσιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως
α)  Π.Σ.  ή  β)  ΠΕΙ.Σ.  ή  γ)  Π.Σ.  ή  ΠΕΙ.Σ.  Η  απόφαση  για  την  υποβολή  αίτησης  προς
χαρακτηρισμό  σχολικής  μονάδας  ως  Π.Σ.  ή  ΠΕΙ.Σ.  λαμβάνεται  από  τον  Σύλλογο
Διδασκόντων της οικείας  σχολικής μονάδας.  Η αίτηση για  τον  χαρακτηρισμό  δημόσιας
σχολικής μονάδας ως α) Π.Σ. ή β) ΠΕΙ.Σ. ή γ) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να  υποβάλλεται και
από  τον  Προϊστάμενο  της  οικείας  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  ή  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
2. Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών
μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 1, ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση που
εκδίδει  ο Υπουργός Παιδείας και  Θρησκευμάτων,  είναι  αποκλειστική και δεν μπορεί  να
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είναι  μικρότερη  από  δέκα  (10)  εργάσιμες  ημέρες.  Στην  περίπτωση  που  η  αίτηση
υποβάλλεται  από  τον  Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  ή  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,  στην οποία υπάγεται  η  σχολική  μονάδα,  αυτή  μπορεί  να υποβληθεί  και
οποτεδήποτε εντός του σχολικού έτους. 
3.  Στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται  από την ενδιαφερόμενη
σχολική μονάδα, τόσο η αίτηση όσο και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται από το
Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας
περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης. 
4. Στην περίπτωση που η αίτηση χαρακτηρισμού υποβάλλεται από τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  ή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  στην  οποία  υπάγεται  η
σχολική  μονάδα,  η  αίτηση  και  ο  φάκελος  υποψηφιότητας  της  σχολικής  μονάδας
περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσης».

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης εκδόθηκε η αρθ.
23716/Δ6/1-3-2021  «Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  τον  χαρακτηρισμό
σχολικών  μονάδων  ως  Πρότυπων  και  Πειραματικών.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  κατατέθηκαν
αιτήσεις  τόσο  από  τις  σχολικές  μονάδες,  όσο  και  από  τους  Προϊσταμένους  των
Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  ή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της  χώρας.  Όπως
προκύπτει από τα ανωτέρω, η κατάθεση αίτησης από τον Προϊστάμενο της Δ.Δ.Ε ή Δ.Π.Ε
δεν  απαιτεί  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  Συλλόγου  Διδασκόντων,  ενώ  κατά  την  κατάθεση
αίτησης από το Διευθυντή σχολικής μονάδας απαιτείται, εκτός των άλλων, η απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων.

 
Η διαδικασία χαρακτηρισμού νέων σχολείων ως Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. ολοκληρώθηκε με την

υπ’ αριθμ.51614/Δ6/11-5-2021 (Β’1895) Υπουργική Απόφαση «Χαρακτηρισμός δημόσιων
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και
Πειραματικών  Σχολείων  από  το  σχολικό  έτος  2021-2022».  Οι  λόγοι  λειτουργίας  των
Πρότυπων  και  Πειραματικών  Σχολείων,  για  το  δίκτυο  των  οποίων  αιτήθηκαν  τόσο  οι
σχολικές  μονάδες,  όσο  και  οι  Προϊστάμενοι  των  Διευθύνσεων  Πρωτοβάθμιας  ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιγράφονται  στο αρθ. 11 «Πρότυπα Σχολεία» και στο
άρθ. 12 «Πειραματικά Σχολεία» του ν. 4692/20.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.2.1/1345/12/4/2021 έγγραφο
της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς, σύμφωνα με την προαναφερόμενη πρόσκληση
του ΥΠΑΙΘ, προτάθηκαν να χαρακτηριστούν ως πειραματικά σχολεία από την εν λόγω
Διεύθυνση, οι παρακάτω δύο (2) σχολικές μονάδες:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
•10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
Β. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
•9ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς.

Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε, γιατί κανένα σχολείο δεν υπέβαλε σχετική αίτηση και,
διότι κρίθηκε πως η ίδρυση πειραματικών σχολείων θα αναβαθμίσει την εκπαίδευση στην
περιοχή γενικότερα. Συνεπώς, καμία πίεση, πολιτική ή άλλη δεν ασκήθηκε προκειμένου να
διαμορφωθεί μια πρόταση, της οποίας την αναγκαιότητα και χρησιμότητα αποδέχεται η ως
άνω Δ/νση εκ προοιμίου.

Περαιτέρω, ενημερώθηκαν προσωπικά από τον Διευθυντή της ΔΠΕ Καστοριάς για την
πρόταση —είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης— πέρα από τον Δήμαρχο Καστοριάς
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που εξέφρασε τη συμφωνία του με αυτή, καθώς οι προτεινόμενες μονάδες ανήκουν και οι
δύο στην δικαιοδοσία του, και οι παρακάτω φορείς:

- Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Καστοριάς
- Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς
- Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 9ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς
- Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων  του  10ου

Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς
- Η ολομέλεια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Δημοτικού Σχολείου

Καστοριάς
- Αντιπροσωπεία Γονέων του 9ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου

Καστοριάς.
Οι  παραπάνω  ενημερώσεις  έγιναν  χωρίς  να  προβλέπονται  από  τη  σχετική

πρόσκληση.
        
      Επίσης, η εν λόγω Διεύθυνση τήρησε τα χρονοδιαγράμματα υποβολής της σχετικής
πρότασης, όπως προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να
τεθεί ζήτημα αιφνιδιασμού εκ μέρους της. Σημειώνεται, ακόμη, ότι για τις οργανικές θέσεις
εκπαιδευτικών των σχολείων που θα χαρακτηριστούν ως πειραματικά,  υπάρχει  σχετική
νομοθετική πρόνοια.

     Τέλος, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς εκφράστηκε επίσημα και θεσμικά προς
τα αρμόδια προς τούτο όργανα του ΥΠΑΙΘ και οι ανωτέρω προτάσεις της με τα ανάλογα
συνοδευτικά έγγραφα έχουν κοινοποιηθεί αρμοδίως με αναλυτικότερη αιτιολόγηση για την
κάθε μία.   

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

Εσωτερική διανομή 
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμμ.  Α/θμιας , Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας 
6. Τ.Κ.Ε. 
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