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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων, που
αφορούν στον έλεγχο του τρόπου διάθεσης των
επιχορηγήσεων της Βουλής των Ελλήνων.

2

Τροποποίηση (ΦΕΚ 5949/Β΄/31.12.2018) κοινής
υπουργικής απόφασης: «Καθορισμός όρων και
διαδικασίας προ - επιλογής των ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της Πράξης "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση
στους νέους ερευνητές - κύκλος Β΄ " του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"».

3

Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας
της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).

4

Τροποποίηση της Φ.253/69990/Α5/7-5-2019 (ΦΕΚ
1736 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)
καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο
λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων
που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής
των εξετάσεων αυτών».

5

Ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου των Πρότυπων ή Πειραματικών
Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.).

Αρ. Φύλλου 2190

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ. 8558
Διεκπ. 4797
(1)
Καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων, που
αφορούν στον έλεγχο του τρόπου διάθεσης των
επιχορηγήσεων της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 65, 72 παρ. 1 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 11 παρ. 1 και παρ. 4 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό - ΦΕΚ 106 Α΄/1987),
όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 18 παρ. 1, παρ. 3α και 3δ, 125 παρ. 2
περιπτώσεις ιδ, ιη, ιθ) 129 παρ. 1, και 135 παρ. 4, 136, 143
παρ. 1 και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει,
2. Την εκ νέου ανάγκη καθορισμού των ειδικότερων
ζητημάτων, που αφορούν στον έλεγχο του τρόπου διάθεσης των επιχορηγήσεων της Βουλής των Ελλήνων,
σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει,
3. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Βουλής, αποφασίζουμε:
1. Ο έλεγχος του τρόπου διάθεσης των επιχορηγήσεων, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης, διενεργείται, δυνάμει του εδάφιου β΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄),
ως εξής:
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α. Μετά την έκδοση της απόφασης του Προέδρου της
Βουλής, που αφορά σε επιχορήγηση και εντός χρονικού
διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία πίστωσης του ποσού της επιχορήγησης, αποστέλλεται από το Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου Προϋπολογισμού
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής
προς τον επιχορηγούμενο φορέα επιστολή.
Με την επιστολή αυτή, μεταξύ άλλων, καλείται ο επιχορηγούμενος φορέας, όπως, καταθέσει, εντός ενός (1)
έτους ή εντός του χρόνου που ορίζεται στην απόφαση
του Προέδρου της Βουλής για την ολοκλήρωση του σκοπού της επιχορήγησης, στο Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου
Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής:
i) Αναλυτικό πίνακα καταγραφής των σχετιζόμενων με
την επιχορήγηση νομότυπων παραστατικών, ο οποίος θα
περιλαμβάνει το είδος, τον αριθμό, τον εκδότη και την
αξία του παραστατικού, καθώς και την περιγραφή των
παρεχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών.
ii) Φωτοαντίγραφα, των σχετικών φορολογικών παραστατικών, που αποδεικνύουν τον τρόπο διάθεσης του
επιχορηγούμενου ποσού, συνοδευόμενα από επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας αυτών. Από τα
αντίγραφα των σχετικών φορολογικών παραστατικών,
θα πρέπει να προκύπτει, ότι έχει γίνει σημείωση επί του
σώματος των πρωτοτύπων παραστατικών με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Η δαπάνη του παρόντος παραστατικού
έχει επιχορηγηθεί με το ποσόν των …… ευρώ (…, …€),
δυνάμει της …… απόφασης Προέδρου της Βουλής».
iii) Απόσπασμα του πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου του επιχορηγούμενο φορέα με θέμα τη λήψη του
ποσού της επιχορήγησης από τη Βουλή των Ελλήνων,
αρμοδίως θεωρημένο. Σε περίπτωση, που η απόφαση
του Προέδρου της Βουλής, που αφορά στην επιχορήγηση προβλέπει χρόνο υλοποίησης της επιχορηγούμενης
δράσης του φορέα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους, η
ανωτέρω προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών
λήγει ένα μήνα μετά την πάροδο του προβλεπόμενου
χρόνου.
β. Σε περίπτωση, μη εμπρόθεσμης κατάθεσης των
ανωτέρω δικαιολογητικών ή μη υποβολής των νόμιμων φορολογικών παραστατικών διενέργειας δαπανών ύψους τουλάχιστον όσο το ποσόν της διατιθέμενης
επιχορήγησης, αποστέλλεται προς τον επιχορηγούμενο
φορέα, εντός ενός (1) μηνός, δεύτερη επιστολή με αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός για την κατάθεσή
των ανωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων στο Τμήμα
Ειδικού Λογιστηρίου Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής όπου και θα δηλώνεται η πρόθεση εξαίρεσης του φορέα από μελλοντικές επιχορηγήσεις καθώς και η πρόθεση διαβίβασης
αντιγράφου του σχετικού φακέλου της επιχορήγησης
στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής
Αστυνομίας και στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις δικές τους
ενέργειες.
γ. Μετά την παρέλευση και της δεύτερης προθεσμίας, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζει η ως
άνω επιστολή, η δαπάνη θεωρείται μη νόμιμη και κατα-
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λογίζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 136 του
ΚτΒ (Μέρος Β΄). Ο Πρόεδρος αποφασίζει για την αποστολή ή μη του φακέλου του επιχορηγούμενου φορέα
στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής
Αστυνομίας και στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχων της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2. Η 5488/3787/24.5.2013 (ΦΕΚ 1492/Β΄/19.6.2013)
απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων καταργείται.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. ΕΓ 137
(2)
Τροποποίηση (ΦΕΚ 5949/Β΄/31.12.2018) κοινής
υπουργικής απόφασης: «Καθορισμός όρων και
διαδικασίας προ - επιλογής των ερευνητικών
προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β΄ " του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση"».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των κανονισμών 1303/2013 και
1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και ειδικότερα τις
διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 58.
4. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
7. Το π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
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8. Την 91589/04.09.2018 (ΦΕΚ 3814 Α΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης για /Β΄/4.9.2018) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Ευστάθιο Γιαννακίδη».
9. Την 34681/27-03-2015 (ΦΕΚ 178/Υ.Ο.Δ.Δ./147/2017
(Α΄ 192) απόφαση που αφορά στο «Διορισμό μετακλητού
Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
10. Την 53684/ΕΥΘΥ 460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/Β΄/
27-05-2015) υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4314/2014» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Β΄ 3521/2016).
12. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C/2014/10128 final - 17.12.2014 που αφορά στην
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014 - 2020» (Κωδικός CCI2014GR059OP001),
όπως ισχύει.
13. Την από 01-07-2015 απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με
την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και
το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων
και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ΄ έτος στόχοι, καθώς
και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
των Αξόνων Προτεραιότητας.
14. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικασίας προ-επιλογής των ερευνητικών προτάσεων στο
πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση
στους νέους ερευνητές - β΄ κύκλος» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση"».
15. Το αρίθμ. 4650/13-05-2019 έγγραφο του Υπουργού
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, κο Γαβρόγλου.
16. Το αρίθμ. ΕΓ 121/14-05-2019 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
Ιωαννίδη.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την
Πρόσκληση που θα εκδοθεί και την εν συνεχεία υποβολή
και έγκριση των προτάσεων εκτιμάται σε 25.000.000,00
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ευρώ και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και συγκεκριμένα από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
18. Τις διατάξεις του π.δ/τος 147/2017 (Α΄1192) Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
αποφασίζουμε:
την τροποποίηση της (ΦΕΚ 5949/Β΄/31.12.2018) κοινής
υπουργικής απόφασης: «Καθορισμός όρων και διαδικασίας προ-επιλογής των ερευνητικών προτάσεων που θα
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πράξης "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές κύκλος Β΄ " του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση"», ως εξής:
1. Το άρθρο 1, τροποποιείται ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της παρούσας είναι ο προσδιορισμός της
διαδικασίας προ-επιλογής των ερευνητικών προτάσεων
που θα χρηματοδοτηθούν μέσω σχετικής Πρόσκλησης
της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ προς τους Φορείς Υποδοχής
όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Ο προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προεπιλεγούν καθορίζεται στα είκοσι εκατομμύρια ευρώ
(25.000.000,00 €) και θα καλυφθεί από πόρους του ΕΠ
ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ.
2. Το άρθρο 8 παράγραφος 10, τροποποιείται ως εξής:
10. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων, η ΕΥΔ εκδίδει:
(α) Προσωρινό πίνακα των προτάσεων που προκρίνονται προς χρηματοδότηση και επιλαχουσών προτάσεων
βάσει της παρακάτω μεθοδολογίας:
(α1) Εκτίμηση διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Επιστημονικό Τομέα. Η εκτίμηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Επιστημονικό Τομέα διαμορφώνεται βάσει
του αλγόριθμου:
(Xi/Y)*Ζ
όπου:
Χi: ο προϋπολογισμός των προτάσεων που δύνανται
να χρηματοδοτηθούν και υπάγονται στο επιστημονικό
πεδίο i,
Υ: ο προϋπολογισμός του συνόλου των προτάσεων
(όλων των επιστημονικών πεδίων) που δύνανται να χρηματοδοτηθούν,
Ζ: ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (25.000.000,00 €).
(α2) Επιλογή προτάσεων που προκρίνονται για χρηματοδότηση. Μετά την ολοκλήρωση της κατανομής του
διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά επιστημονικό τομέα
επιλέγονται οι προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία μέχρις εξάντλησης του προϋπολογισμού έκαστου
επιστημονικού τομέα.
Για τις προτάσεις που προκρίνονται για χρηματοδότηση ανακοινώνονται ο κωδικός της πρότασης, η βαθμολογία κάθε αξιολογητή ανά κριτήριο, ο τελικός βαθμός, ο τίτλος της πρότασης, τα μέλη της ερευνητικής
ομάδας και ο φορέας υποδοχής. Για τις προτάσεις που
περιλαμβάνονται στον πίνακα των επιλαχουσών ανακοινώνονται ο κωδικός της πρότασης, η βαθμολογία κάθε
αξιολογητή ανά κριτήριο, ο τελικός βαθμός και ο τίτλος
της πρότασης.
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(β) Προσωρινό πίνακα προτάσεων που αποκλείστηκαν από τον προσωρινό πίνακα προτάσεων που προκρίνονται προς χρηματοδότηση και από τον προσωρινό πίνακα επιλαχουσών προτάσεων. Στον πίνακα των
αποκλεισθεισών προτάσεων αναφέρονται ο κωδικός της
πρότασης, καθώς και ο λόγος αποκλεισμού.
Τα στοιχεία των αξιολογητών δεν ανακοινώνονται.
Η ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ έχει την υποχρέωση διατήρησης των στοιχείων αυτών βάσει των όσων ορίζει το
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ωστόσο, κάθε ερευνητική ομάδα έχει δικαίωμα να λάβει
τα (ανώνυμα) φύλλα αξιολόγησής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 87615/Δ6
(3)
Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας
της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του μέρους Γ του ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70/Α΄/2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
και ιδιαίτερα του αρθρ. 94, β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45Α΄) ως ισχύει, γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄), δ) του π.δ. 70/2015
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», (ΦΕΚ 114Α΄), ε) του π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α΄), στ) του π.δ. 88/2018 «Διο-

Τεύχος B’ 2190/07.06.2019

ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160Α΄), ζ) του άρθ. 24 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης... και
άλλες διατάξεις» και η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(ΦΕΚ 31Α΄).
2. Την 52809/Δ6/4-4-2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
221/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Ορισμός της Προέδρου, των μελών
και της γραμματέως της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)».
3. Tην με αριθμ. 2/2019 πράξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. - Θέμα 1:
«Εισήγηση για σύνταξη υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ. (παρ. 2 του
άρθ. 94 του ν. 4610/2019)».
4. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/261/86200/Β1/30-5-2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από την οποία προκύπτει ότι
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ως αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Π.Π.Σ ορίζεται ένα από
τα μέλη της, το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση. Ο/η αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον/την πρόεδρο και
τον/την αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν
εκείνος/η ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
2. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία
πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
3. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του/της προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από
τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η
πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη
συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η
ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με
τηλεδιάσκεψη.
4. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά και εκτάκτως
κατά την κρίση του/της προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον/την πρόεδρο, εφόσον
ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη
αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για
τα οποία ζητείται η σύγκληση.
5. Ο/η πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη
των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, φροντίζει για
την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Ε.Π.Π.Σ. και ασκεί κάθε
άλλη αρμοδιότητα που του/της ανατίθεται με απόφαση
Ε.Ε.Π.Π.Σ.
6. Ο/η πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της
Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε εκπαιδευτικούς Πειραματικών ή Προτύπων Σχολείων την ειδικότερη μελέτη
και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.
7. Ο/η γραμματέας και ο/η αναπληρωτής του/της ορίζονται με την ίδια απόφαση που ορίζονται τα μέλη της
Ε.Ε.Π.Π.Σ., διοικητικοί υπάλληλοι ή δημόσιοι εκπαιδευτικοί, κατηγορίας ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Παιδείας
και Θρησκευμάτων του Υ.Π.Π.Ε.Θ.
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8. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ.
συντάσσονται πρακτικά από τον γραμματέα και επικυρώνονται από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση,
με επιμέλεια του/της προέδρου της.
9. Στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να παρίστανται, ύστερα από πρόσκληση του/της προέδρου της, είτε
εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των
μαθητών ή των συλλόγων αποφοίτων των Πειραματικών
ή Πρότυπων Σχολείων, είτε εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων, όταν συζητούνται θέματα
που τους αφορούν.
10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
11. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Αυτοτελές Τμήμα
Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ.253/86661/Α5
(4)
Τροποποίηση της Φ.253/69990/Α5/7-5-2019
(ΦΕΚ 1736 Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα
«Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την
εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το
πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Την με αριθμ. ΤΜΣ/1816/Φ.1.3.4./15-12-2017 από
κοινού εισήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς το ΥΠΠΕΘ και τη με αριθμ.
8245/7-12-2018 πρόταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
προς το ΥΠΠΕΘ.
4. Την Φ.253/23170/Α5/2019 υπουργική απόφαση «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμ-
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φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).» (Β΄ 504).
5. Την Φ.253/69990/Α5/7-5-2019 (ΦΕΚ 1736 Β΄) υπουργική απόφαση.
6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του άρθ. 46 παρ. 1 και 4 του άρθ. 48
παρ. 2 και του άρθ. 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
8. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/259/85831/Β1/29-5-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Φ.253/69990/Α5/7-5-2019 (ΦΕΚ
1736 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών
σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του
ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής
των εξετάσεων αυτών.», ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4
προστίθεται φράση ως εξής: «Με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Διεύθυνσης Δ.Ε., η οποία εκδίδεται πέντε (5)
ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, ορίζονται
ως επιτηρητές καθηγητές Δ.Ε. οι οποίοι κατανέμονται από
τις Επιτροπές εξεταστικών κέντρων Ειδικών Εξετάσεων
στις αίθουσες εξετάσεων. Ο αριθμός των οριζόμενων
επιτηρητών είναι ανάλογος με τις διαδικασίες των ΓΕΛ,
και συμβατός με την χωροταξική διαρρύθμιση κάθε Εξεταστικού Κέντρου, ώστε να διαφυλάσσεται η εξεταστική
διαδικασία. Ως επιτηρητές μπορούν να χρησιμοποιούνται
επίσης καθηγητές των Ιδιωτικών σχολείων. Για την άμεση
αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται ανά
τέσσερις (4) αίθουσες ένας (1) εφεδρικός επιτηρητής.».
2. Η παράγραφος που ακολουθεί αμέσως μετά την
περίπτωση β) της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται
ως ακολούθως: « Η Κ.Ε.Ε.Ε. συνεδριάζει σε απαρτία όταν
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη. Με απόφαση του προέδρου
της Κ.Ε.Ε.Ε., ορίζονται μέχρι δέκα (10) εκπαιδευτικοί Δ.Ε.
ή διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και μέχρι
πέντε (5) εκπαιδευτικοί Δ.Ε. ή διοικητικοί υπάλληλοι του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το χειρισμό του συστήματος μετάδοσης
θεμάτων.».
3. Η τελευταία περίοδος της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιπλέον μπορούν να
συμμετέχουν μόνιμα ή με σχέση αορίστου χρόνου μέλη
των Κρατικών Ορχηστρών (όπως για παράδειγμα, ΚΟΘ,
ΚΟΑ, Λυρικής, ΕΡΤ) ή μέλη Δημοτικών Ορχηστρών.».
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4. Η τελευταία περίοδος της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Επιπλέον μπορούν να
συμμετέχουν μόνιμα ή με σχέση αορίστου χρόνου μέλη
των Κρατικών Ορχηστρών (όπως για παράδειγμα, ΚΟΘ,
ΚΟΑ, Λυρικής, ΕΡΤ) ή μέλη Δημοτικών Ορχηστρών.».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από το σχολικό έτος 2018-2019 και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Μαρούσι, 30 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 87633/Δ6
(5)
Ρυθμίσεις αναφορικά με τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του μέρους Γ του ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70/Α΄/2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά
σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
και ιδιαίτερα του αρθρ. 95, β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45Α΄) ως ισχύει, γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄), δ) του π.δ. 70/2015
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», (ΦΕΚ 114Α΄), ε) του π.δ. 125/2016
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α΄), στ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160Α΄), ζ) του άρθ. 24 του ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης... και
άλλες διατάξεις» και η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(ΦΕΚ 31Α΄).
2. Την 52809/Δ6/4-4-2019 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
221/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) «Ορισμός της Προέδρου, των μελών
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και της γραμματέως της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων» (Ε.Ε.Π.Π.Σ.).
3. Tην με αριθμ. 2/2019 πράξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. - Θέμα 1:
«Εισήγηση για σύνταξη υπουργικής απόφασης αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ. (παρ. 2 του
αρ. 94 του ν. 4610/2019)».
4. Τη με αριθμ. Φ.1/Γ/260/86205/Β1/30-5-2019 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. από την οποία προκύπτει
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών και Προτύπων
(Π και Π.Σ) σχολείων ως εξής:
Επιλογή προέδρου ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού ή Προτύπου σχολείου
Δικαίωμα υποβολής έχουν μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με αντίστοιχα προσόντα. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται εκτός από τις σπουδές,
τη διδακτική και εκπαιδευτική εμπειρία, οι συμμετοχές σε
ερευνητικά προγράμματα, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση
ή/και η υποστήριξη πειραματικών δράσεων, οι σχετικές
ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και επιστημονικές δημοσιεύσεις και η προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε
ΕΠ.Ε.Σ. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύονται από ένα σύντομο κείμενο με την αιτιολόγηση της
επιθυμίας συμμετοχής στο ΕΠ.Ε.Σ. του συγκεκριμένου
σχολείου. Τέλος, οι υποψήφιοι υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση ότι όσα αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. δημοσιεύει σχετική
πρόσκληση και εντός δέκα ημερών οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ.
συνεδριάζει μετά τη λήξη της προθεσμίας, μελετά τα
βιογραφικά σημειώματα και τα κείμενα αιτιολόγησης
που έχουν κατατεθεί, συνεκτιμά και προτείνει τους προέδρους των ΕΠ.Ε.Σ., έτσι ώστε να πληρούνται σε μέγιστο
βαθμό οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη του έργου
των Π. και Π.Σ.
Επιλογή Υπεύθυνου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού ή Προτύπου
σχολείου.
Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν οι Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων. Οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου υποβάλλουν στον οικείο
Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μαζί με την αίτησή τους βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται
εκτός από τις σπουδές, τη διδακτική και εκπαιδευτική
εμπειρία, οι συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, ο
σχεδιασμός, η υλοποίηση ή/και η υποστήριξη πειραματικών δράσεων, οι σχετικές ανακοινώσεις σε συνέδρια
ή/και επιστημονικές δημοσιεύσεις και η προηγούμενη
εμπειρία συμμετοχής σε ΕΠ.Ε.Σ. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα συνοδεύονται από ένα σύντομο κείμενο
με την αιτιολόγηση της επιθυμίας συμμετοχής στο ΕΠ.Ε.Σ.
του συγκεκριμένου σχολείου. Τέλος, οι υποψήφιοι Σ.Ε.Ε.
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι όσα αναφέρουν στο
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βιογραφικό τους σημείωμα είναι αληθή. Σε περίπτωση
υποβολής αναληθούς βιογραφικού σημειώματος, οι
Σ.Ε.Ε. εκπίπτουν από την ιδιότητα του Σ.Ε.Ε. Κατά την
επιλογή, δίνεται έμφαση στην ερευνητική και εφαρμοσμένη δραστηριότητα των υποψηφίων που συνάδει με
την αποστολή και τον σκοπό λειτουργίας των πρότυπων
και πειραματικών σχολείων. Ο Οργανωτικός Συντονιστής
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ προσκαλεί τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου που συμμετέχουν σε αυτό για την υποβολή όλων
των παραπάνω δικαιολογητικών σε χρόνο που καθορίζει
η Ε.Ε.Π.Π.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται
εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα πρόσκλησης στον
Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που βεβαιώνει την
εμπρόθεσμη και πλήρη υποβολή τους. Με ευθύνη του
Οργανωτικού Συντονιστή, εντός δύο ημερών από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής συγκροτούνται τριμελείς
επιτροπές επιλογής των Σ.Ε.Ε. για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία τα μέλη των οποίων δεν έχουν υποβάλει
αίτηση για την παρούσα θέση.
Οι τριμελείς επιτροπές, το αργότερο εντός τριών (3)
ημερών, καταθέτουν αιτιολογημένη εισήγηση για την
επιλογή των Σ.Ε.Ε. με βάση την μελέτη των βιογραφικών
σημειωμάτων και του κειμένου αιτιολόγησης καθώς και
την αναφορά στα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανωτικός Συντονιστής αποστέλλει την Πράξη επιλογής των Σ.Ε.Ε. για τα Πρότυπα ή
Πειραματικά σχολεία στην Ε.Ε.Π.Π.Σ. εντός δώδεκα (12)
ημερών από την ημέρα πρόσκλησης υποψηφιοτήτων.
Επιλογή εκπαιδευτικών του ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού
ή Προτύπου σχολείου.
Στο Ε.Π.Ε.Σ. συμμετέχουν δύο εκπαιδευτικοί του οικείου Π. ή Π.Σ., οι οποίοι επιλέγονται από τον Σύλλογο
Διδασκόντων του σχολείου με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα τους, τη διδακτική και εκπαιδευτική τους εμπειρία,
τις συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή/και την υποστήριξη πειραματικών
δράσεων, τις σχετικές ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και
επιστημονικές δημοσιεύσεις. Με ευθύνη του Διευθυντή/
ντριας του Π. ή Π.Σ. γίνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε χρόνο που καθορίζει η Ε.Ε.Π.Π.Σ. Στην
πρόσκληση αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση για
την υποβολή αληθούς βιογραφικού σημειώματος και
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σύντομο κείμενο αιτιολόγησης της αίτησης για τη συμμετοχή στο Ε.Π.Ε.Σ.). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στη
διεύθυνση του σχολείου εντός 5 ημερών τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων
με θέμα την επιλογή των δύο εκπαιδευτικών γίνεται σε
διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
Σε κάθε περίπτωση, η πράξη Συνεδρίασης με θέμα την
επιλογή των δύο εκπαιδευτικών αποστέλλεται με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου από τα Π. ή Π.Σ. στην
Ε.Ε.Π.Π.Σ. εντός δώδεκα (12) ημερών από την ημέρα
πρόσκλησης υποψηφιοτήτων.
Β) Τη λειτουργία του ΕΠ.Ε.Σ. των Πειραματικών και
Προτύπων σχολείων ως εξής:
1. O/η Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση του οργάνου
με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Λειτουργίας ή όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθ. 95 του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).
2. Ο/η Πρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση του οργάνου
το αργότερο εντός 5 ημερών από τη συγκρότησή του,
για τον ορισμό Αντιπροέδρου και Γραμματέα, μέλη του
ήδη συγκροτημένου ΕΠ.Ε.Σ.
Γ) Την έγκριση λειτουργίας Ομίλων στα Πειραματικά
και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019 - 2020.
Για το σχολικό έτος 2019 - 2020, εγκρίνεται η λειτουργία των Ομίλων οι οποίοι λειτούργησαν στα Πειραματικά
και Πρότυπα Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2018-2019,
εφόσον υπάρχει η θετική εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για την εύρυθμη
λειτουργία των Π. και Π.Σ. και μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας συγκρότησης του αρμόδιου οργάνου
για τη δημιουργία Ομίλων, του άρθ. 95 του ν. 4610/2019 ΦΕΚ 70/Α΄/2019 - ΕΠ.Ε.Σ.
Δ) Επιμέρους θέματα που δεν προβλέπονται από
την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της
Ε.Ε.Π.Π.Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021900706190008*

