
 

  
           

Απόφαςη Δημοτικοφ υμβουλίου:   375/2011 
 
 

Θζμα:  «Ενημζρωςη και ζκδοςη ψηφίςματοσ για επαναλειτουργία τησ Ζωςιμαίασ χολήσ  
ωσ προτφπου ςχολείου». 

 

       Α Π  Ο  Π Α   Μ Α  

         Από το Πρακτικό   18 / 2011 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου. 

ιμερα  τθν 09/ 05 /2011, θμζρα    και ϊρα  18.00   το Δθμοτικό υμβοφλιο ςυνιλκε 
ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ  ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα, (αίκουςα ςυνεδριάςεων «Ακανάςιοσ 
Σςακάλωφ»), φςτερα από τθν 04/05/2011 πρόςκλθςθ  του  Προζδρου του, που 
δθμοςιεφκθκε  ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου και επιδόκθκε με αποδεικτικό 
ςτουσ υμβοφλουσ αυτοφ, ( Αρ.  65   του N. 3852 /2010  ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεφχοσ Αϋ ), για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ  διάταξθσ. 
Ο κ. Διμαρχοσ είναι παρϊν. 
          Πριν από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ  ο Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 41 
Δθμοτικϊν  υμβοφλων , ιταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε   

  1.Γιωτίτςασ Δθμιτριοσ Πρόεδροσ 22.Βικασ  Βαςίλειοσ 
  3.Κιτςιοφλθσ Παναγιϊτθσ Γραμματζασ 23. Χρυςοςτόμου Ευκφμιοσ 
  4.Σςίλθ Παραςκευι Αντιδιμαρχοσ 24. Γκόγκοσ Κωνςταντίνοσ 
  5.Θεμελισ Δθμιτριοσ » 25. Γκζκασ Κωνςταντίνοσ 
  6.Μάντθσ Νικόλαοσ » 26. Γκόντασ Νικόλαοσ 
  7.Μπζγκασ Θωμάσ » 27. Κοςμάσ Βαςίλειοσ 
  8.Μαςςαλάσ Βαςίλειοσ » 28. Αςθμακοποφλου Άννα 
  9.Βίνθσ Γεϊργιοσ » 29. Ριςτάνθσ Επαμεινϊνδασ 
10.Νάςτοσ Δθμιτριοσ  » 30. Σςάγκασ Κωνςταντίνοσ 
11. Ελιςάφ Μωχςισ Δθμ.φμβουλοσ 31. Μπουραντάσ Φϊτιοσ 
12.Σςουμάνθσ Φίλιπποσ  32. Λαδόπουλοσ Κωνςταντίνοσ 
13.Γκλίναβοσ Θωμάσ  33. Χιτοσ Βαςίλειοσ 
14.Παπαδιϊτθσ Γεϊργιοσ  34. ίντοσ Αχιλλζασ 
15.Σςαμπαλάσ Βαςίλειοσ  35. Μάντηιοσ τζφανοσ 
16.κοποφλθσ Ιωάννθσ  36. Λιςγάρασ Γεϊργιοσ 
17.Δοβανάσ Ελευκζριοσ  37. Σηίμασ Λάμπροσ 
18.Λϊλθσ Γεϊργιοσ  38. Σαςιοφλασ Δθμιτριοσ 
19.Γκόλασ Νικόλαοσ  39. κοποφλθσ τζφανοσ 
20.Παπαδόπουλοσ Δθμιτριοσ  40. Μαντάσ Χριςτοσ 
21.Μανταλόβασ Ακανάςιοσ   
 

ΑΠΟΝΣΕ : Κατθρτςίδθσ Δθμιτριοσ 

 
τθ ςυνεδρίαςθ παρευρζκθκε και ο Χριςτοσ Βαγγελισ, υπάλλθλοσ του Διμου για τθν 
τιρθςθ των πρακτικϊν. 
 

 



 

             Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κ. Δθμιτριοσ  Γιωτίτςασ επί του κζματοσ 
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο «Ενημζρωςη και ζκδοςη ψηφίςματοσ για 
επαναλειτουργία τησ Ζωςιμαίασ χολήσ  ωσ προτφπου ςχολείου» ειςθγείται το κζμα και 
λζει: Κφριοι φμβουλοι, ο φλλογοσ Αποφοίτων Ζωςιμαίασ χολισ Ιωαννίνων με τθν από  3 
Μαΐου 2011 επιςτολι του προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο Διμου Ιωαννιτϊν μασ αναφζρει ότι:  
Κφριε  Πρόεδρε του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Ιωαννιτϊν, είναι γνωςτό ότι ςτθν προςπάκεια 
μασ για τθν αναβίωςθ τθσ Γεραράσ  Ζωςιμαίασ χολισ ο μόνοσ φορζασ ο οποίοσ ετάχκθ, δθμοςίωσ, 
ςτο πλευρό μασ ιταν ο Διμοσ Ιωαννιτϊν που, με τθν Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου υπ' 
αρικμόν 166/2007 ετάχκθ ςχεδόν ομόφωνα (μειοψιφθςε μόνον ο κ. Γεϊργιοσ Ανυφαντισ) υπζρ του 
ςκοποφ μασ. 

Σον Δεκζμβριο 2010 δθμοςιοποιικθκε το χζδιο Νόμου για τα Πειραματικά Πρότυπα χολεία 
και εκτιμιςαμε, τότε, ότι ικανοποιοφςε - ζςτω και μερικϊσ - τον ςτόχο επαναφοράσ ςτθ δθμόςια 
εκπαίδευςθ ςχολείων, όπωσ ιταν τα Πρότυπα χολεία που καταργικθκαν με τον Ν. 1566/85. 

Δυςτυχϊσ όμωσ ςτο τελικό Νομοςχζδιο για τα Πειραματικά Πρότυπα χολεία που 
κατατζκθκε ςτθ Βουλι τθν 7θ Απριλίου 2011, όχι μόνο δεν ζγιναν αποδεκτζσ οι προτάςεισ μασ αλλά 
αλλοιϊκθκε τόςο το πνεφμα όςο και θ φιλοςοφία του αρχικοφ χεδίου Νόμου για τα Πειραματικά 
Πρότυπα χολεία. Βάςει των όςων προβλζπονται ςτο ςυγκεκριμζνο Νομοςχζδιο το Λφκειο τησ 
Ιςτορικήσ Ζωςιμαίασ χολήσ δεν αποςτερείται μόνο του δικαιϊματοσ να λειτουργιςει ςαν 
Πρότυπο χολείο αλλά, ςφμφωνα με τουσ ςυντάκτεσ του Νόμου, δεν ζχει καν το δικαίωμα να 
λειτουργήςει ςαν Πειραματικό χολείο. 

Εν όψει τθσ ςυηιτθςθσ ςτθ Βουλι, αποςτείλαμε προσ τουσ Βουλευτζσ του Νομοφ Ιωαννίνων 
επιςτολι με τθν οποία τουσ ηθτάμε να υποβάλουν, κατά τθν ςυηιτθςθ του επίμαχου 
Νομοςχεδίου, κοινι πρόταςθ για οριςτικι και ουςιαςτικι ικανοποίθςθ του αιτιματοσ για 
επαναλειτουργία τθσ Ζωςιμαίασ χολισ. υνθμμζνα ςασ διαβιβάηουμε, για λεπτομερζςτερθ 
ενθμζρωςθ επί του κζματοσ, τθν επιςτολι που απευκφναμε ςτουσ Βουλευτζσ του Νομοφ Ιωαννίνων, 
ςτθν οποία παρατίκεται όλο το ιςτορικό του κζματοσ, ο ςχολιαςμόσ του Νομοςχεδίου, θ 
τεκμθρίωςθ του αιτιματοσ και θ πρόταςθ μασ περί του πρακτζου. 

Σο αίτθμα για τθν επαναλειτουργία τθσ Προτφπου Ζωςιμαίασ χολισ αποτελεί αίτθμα τθσ 
κοινωνίασ τθσ πόλθσ μασ και απαίτθςι τθσ για μια αναβακμιςμζνθ δθμόςια εκπαίδευςθ, επ' ωφελεία 
τθσ νεολαίασ μασ και των επόμενων γενεϊν. 

Επειδι, με τθ μζχρι τϊρα ςτάςθ του ςυνόλου των Δθμοτικϊν Παρατάξεων , αποδείξατε 
ζμπρακτα ότι ο Διμοσ Ιωαννιτϊν δεν ανζχεται οφτε τθν κατάλυςθ τθσ εκπαιδευτικισ παράδοςθσ 
τθσ πόλθσ μασ και τθσ Ζωςιμαίασ χολισ, οφτε τθν προςβολι τθσ μνιμθσ των Εκνικϊν Ευεργετϊν 
χάριν τθσ ικανοποίθςθσ των όποιων ςυμφερόντων ι επιδιϊξεων   ςασ ηθτάμε 

* Να εκδϊςετε ψιφιςμα με το οποίο να δθλϊνετε, αφ ' ενόσ μεν τθν αταλάντευτθ 
βοφλθςι ςασ για επαναλειτουργία τησ Γεραράσ Ζωςιμαίασ χολήσ (Γυμνάςιο και 
Λφκειο) ωσ Δημόςιου Πρότυπου χολείου, ςυνδεδεμζνου αναπόςπαςτα 
με την εκπαιδευτική παράδοςη τησ χολήσ και το Κληροδότημα Νικολάου 
Ζωςιμά. 

 Να ηθτάτε τθν προςκικθ ςτο Νομοςχζδιο ενόσ επί πλζον Άρκρου με το παρακάτω 
περιεχόμενο:        Άρθρο - Ιςτορικά Πρότυπα χολεία 
1. Σα  Ιςτορικά   Πρότυπα  χολεία  (Γυμνάςια  και  Λφκεια),  δθλαδι τα  

χολεία   που λειτοφργθςαν   ςτο   παρελκόν   ωσ   Πρότυπα   χολεία   και   
ςυνδζονται   άμεςα   με Κλθροδοτιματα,   διακικεσ  ι   δωρεζσ   μποροφν  να   
λειτουργιςουν,   με   βάςθ  το καταςτατικό ίδρυςθσ τουσ και όποιεσ 
προςκικεσ είναι αναγκαίεσ, ωσ Πρότυπα χολεία 
παροχισ παιδείασ υψθλοφ επιπζδου, για ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ 
προςωπικότθτασ του κάκε μακθτι και τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ αριςτείασ. 

2. Σα εν λόγω χολεία εντάςςονται ςτο κεςμό των Προτφπων χολείων με 
απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ. 

3. Η ειςαγωγι των μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο και ςτο Λφκειο των Προτφπων 



χολείων κα γίνεται με ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τθν επιλογι μακθτϊν με 
υψθλζσ επιδόςεισ. 

4. Η ςφνκεςθ του Επιςτθμονικοφ Εποπτικοφ υμβουλίου είναι επταμελισ και 
ςυμμετζχουν ς' αυτό τα πζντε μζλθ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 41 και επί 
πλζον ζνασ εκπρόςωποσ του διαχειριςτι του κάκε Κλθροδοτιματοσ, 
Ιδρφματοσ κ.λ.π. και ζνασ εκπρόςωποσ του υλλόγου Αποφοίτων του ςχολείου. 

5. Η επιλογι του Διευκυντοφ, του Τποδιευκυντοφ και των Κακθγθτϊν κα 
γίνεται βάςει των όςων αναφζρονται ςτα Άρκρα 42 και 48. 

6. Η αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Προτφπων χολείων και του 
προςωπικοφ τουσ γίνεται βάςει των όςων αναφζρονται ςτο Άρκρο 50. 

 
* Να κοινοποιιςετε τισ αποφάςεισ ςε όλα τα Πολιτικά Κόμματα, ςτθν Τπουργό 

Παιδείασ, ςτουσ Βουλευτζσ του Ν. Ιωαννίνων και ςε όλουσ του 
εκπροςϊπουσ τθσ Σοπικισ  Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και του 
Νομοφ Ιωαννίνων. 

* Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν να αςκιςει τθν επιρροι του προσ πάςα κατεφκυνςθ με 
ςκοπό τθν ικανοποίθςθ του δίκαιου αιτιματόσ μασ. 

      Επειδι επίκειται θ ψιφιςθ του Νομοςχεδίου για τα Πρότυπα Πειραματικά 
χολεία ςασ παρακαλοφμε να ειςάγετε το κζμα για ςυηιτθςθ, ωσ επείγον, ςτθν αμζςωσ 
επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

Είμαςτε πάντοτε ςτθ διάκεςθ ςασ για ςυνεργαςία και για παροχι τυχόν 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων. 
              
Ακολοφκωσ ο λόγοσ δόκθκε ςτον υπεφκυνο προϊκθςθσ του αιτιματοσ επαναλειτουργίασ 
τθσ  Ζωςιμαίασ  χολισ ωσ Δθμόςιου Πρότυπου χολείου , κ. Ακανάςιο Δάλλα ο οποίοσ 
εξζφραςε τθν αντίκεςι του με το νζο νομοςχζδιο διότι δεν επιτρζπει τθ λειτουργία τθσ 
Ζωςιμαίασ ωσ πειραματικοφ ι προτφπου ςχολείου. Ανζφερε ότι με τθν κατάργθςθ των 
πρότυπων ςχολείων διεκόπθ μία  παράδοςθ ετϊν και   απεςτερικθςαν οι ςυμπολίτεσ μασ  
το δικαίωμα παροχισ  καλισ μζςθσ εκπαίδευςθσ.  Κλείνοντασ τθν παρζμβαςι του ο κ. 
Δάλλασ ηιτθςε από το ςϊμα να ςτθρίξει ομόφωνα το αίτθμα το ςυλλόγου.  
              Ο Διμαρχοσ κ. Φίλιπποσ  Φίλιοσ ςτθν παρζμβαςι του τόνιςε ότι : 

 Πρόκειται για Δθμόςιο πρότυπο ςχολείο βακιά δεμζνο με τθν εκπαίδευςθ, με 
φπαρξθ και προςφορά ςτον τόπο, 

 Δεν πρόκειται για ςχολείο ολίγων, εκλεκτϊν ι κερδοςκοπίασ,  διότι θ αξιολόγθςθ 
κα γίνεται  με κανόνεσ, 

 Επεςιμανε ότι τα ιςτορικά πρότυπα ςχολεία, όπωσ θ Ζωςιμαία χολι Ιωαννίνων 
ςυνδζονται άμεςα με  κλθροδοτιματα, διακικεσ (διακικθ Ζωςιμά) ι δωρεζσ, 

 Ζιτθςε από το ςϊμα να ςτθριχκεί  το αίτθμα  για τθ δθμιουργία πρότυπου 
ςχολείου και να ςυνταχκεί με  τθν  προςπάκεια του υλλόγου.            

      Ακολοφκθςε εκτενισ  διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των κ.κ. Δθμοτικϊν υμβοφλων  όπου 
το λόγο πιραν  οι  επικεφαλείσ των παρατάξεων  οι οποίοι τόνιςαν  τα ακόλουκα: 

1. Ο Δ.. κ. Νικόλαοσ Γκόντασ ανζφερε ότι θ παράταξθ του κα ςτθρίηει το αίτθμα του 
υλλόγου Αποφοίτων Ζωςιμαίασ χολισ Ιωαννίνων περί επαναλειτουργίασ τθσ 
Ζωςιμαίασ  χολισ ωσ Δθμόςιου Πρότυπου χολείου.  

2. Ο Δ.. κ. Σαςιοφλασ Δθμιτριοσ ανζφερε ότι θ πρόταςθ του πρότυπου ςχολείου 
βρίςκει αντίκετθ τθν παράταξι του και κα καταψθφίςει τθ διατυπωκείςα πρόταςθ. 

3. Ο Δ.. κ. κοποφλθσ τζφανοσ υποςτιριξε ότι διαχρονικά θ Ζωςιμαία χολι υπιρξε 
ταξικό ςχολείο. Αποτελεί πρόκλθςθ να ηθτιςει το ςϊμα τθν επιλεκτικι μεταχείριςθ 
ενόσ ςχολείου. Αντικζτωσ χρειάηεται αναβάκμιςθ του επιπζδου ςπουδϊν ςτα 
ςχολεία . Θα καταψθφίςει τθν πρόταςθ. 



4. Ο Δ.. κ. Μαντάσ Χριςτοσ διλωςε ότι για ςυμβολικοφσ και μόνο λόγουσ κα 
καταψθφίςει τθν  πρόταςθ. Σαυτόχρονα ηιτθςε τθν ζκδοςθ  ψθφίςματοσ για τθν 
αναςτολι λειτουργιϊν του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 

            Όπωσ φαίνεται από το απομαγνθτοφωνθμζνο 18 πρακτικό τθσ ςυνεδρίαςθσ τισ 
9/5/2011 ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ζκεςε ςε ψθφοφορία τθν παρακάτω 
πρόταςθ ςυνολικά: 
Ι. Να εκδοκεί ψιφιςμα με το οποίο δθλϊνεται, θ αταλάντευτθ βοφλθςι του για 
επαναλειτουργία τησ Γεραράσ Ζωςιμαίασ χολήσ (Γυμνάςιο και Λφκειο) ωσ Δημόςιου 
Πρότυπου χολείου, ςυνδεδεμζνου αναπόςπαςτα με την εκπαιδευτική παράδοςη 
τησ χολήσ και το Κληροδότημα Νικολάου Ζωςιμά. 
 ΙΙ. Να υπάρξει προςκικθ ςτο Νομοςχζδιο ενόσ επί πλζον Άρκρου με το παρακ άτω 
περιεχόμενο:       
  Άρθρο - Ιςτορικά Πρότυπα χολεία. 

1. Σα  Ιςτορικά   Πρότυπα  χολεία  (Γυμνάςια  και  Λφκεια),  δθλαδι τα  χολεία   
που λειτοφργθςαν   ςτο   παρελκόν   ωσ   Πρότυπα   χολεία   και   ςυνδζονται   
άμεςα   με Κλθροδοτιματα,   διακικεσ  ι   δωρεζσ   μποροφν  να   λειτουργιςουν,   
με   βάςθ  το καταςτατικό ίδρυςθσ τουσ και όποιεσ προςκικεσ είναι αναγκαίεσ, ωσ 
Πρότυπα χολεία παροχισ παιδείασ υψθλοφ επιπζδου, για ολόπλευρθ ανάπτυξθ 
τθσ προςωπικότθτασ του κάκε μακθτι και τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ αριςτείασ. 

2. Σα εν λόγω χολεία εντάςςονται ςτο κεςμό των Προτφπων χολείων με 
απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ. 

3. Η ειςαγωγι των μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο καιν ςτο Λφκειο των Προτφπων 
χολείων κα γίνεται με ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τθν επιλογι μακθτϊν με υψθλζσ 
επιδόςεισ. 

4. Η ςφνκεςθ του Επιςτθμονικοφ Εποπτικοφ υμβουλίου είναι επταμελισ και 
ςυμμετζχουν ς' αυτό τα πζντε μζλθ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 41 και επί πλζον 
ζνασ εκπρόςωποσ του διαχειριςτι του κάκε Κλθροδοτιματοσ, Ιδρφματοσ κ.λ.π. και 
ζνασ εκπρόςωποσ του υλλόγου Αποφοίτων του ςχολείου. 

5. Η επιλογι του Διευκυντοφ, του Τποδιευκυντοφ και των Κακθγθτϊν κα 
γίνεται βάςει των όςων αναφζρονται ςτα Άρκρα 42 και 48. 

6. Η αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Προτφπων χολείων και του 
προςωπικοφ τουσ γίνεται βάςει των όςων αναφζρονται ςτο Άρκρο 50. 

ΙΙΙ. Να κοινοποιθκεί θ απόφαςθ  ςε όλα τα Πολιτικά Κόμματα, ςτθν Τπουργό 
Παιδείασ, ςτουσ Βουλευτζσ του Ν.  Ιωαννίνων και ςε όλουσ του εκπροςϊπουσ 
τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και του Νομοφ Ιωαννίνων. 

       ΙV. Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν να αςκιςει τθν επιρροι του προσ πάςα κατεφκυνςθ με 
ςκοπό τθν ικανοποίθςθ του δίκαιου αιτιματόσ του υλλόγου. 
           Κλείνοντασ τθ ςυηιτθςθ ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κάλεςε το ςϊμα να 
προβεί ςτθ λιψθ απόφαςθσ. Από τθ διεξαχκείςα ψθφοφορία προκφπτει ότι: 

1. Κατά τθσ προτάςεωσ του κ. Προζδρου τάχκθκαν οι Δθμοτικοί φμβουλοι 
κ.κ. 1. Σαςιοφλασ Δθμιτριοσ, 2. κοποφλθσ τζφανοσ,3. Μαντάσ Χριςτοσ, 
Διλωςαν ότι δίνουν αρνθτικι ψιφο. 

2.  υπζρ τθσ προτάςεωσ του κ. Προζδρου τάχκθκαν όλοι οι υπόλοιποι 
παρόντεσ Δθμοτικοί φμβουλοι 

 

               Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αφοφ άκουςε τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικισ 
ςυηθτιςεωσ  
 
 
 
 
 



ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 
 
 

                  Μειοψθφοφντων  των Δθμοτικϊν υμβοφλων κ.κ. 1. Σαςιοφλα Δθμθτρίου, 2. 
κοποφλθ τζφανου, 3. Μαντά Χριςτου,  
 
Εκδίδει  το ακόλουθο ψήφιςμα : 
Ι. Δηλϊνει, την αταλάντευτη βοφληςή του για επαναλειτουργία τησ Γεραράσ Ζωςιμαίασ 
χολήσ (Γυμνάςιο και Λφκειο) ωσ Δημόςιου Πρότυπου χολείου, ςυνδεδεμζνου 
αναπόςπαςτα με την εκπαιδευτική παράδοςη τησ χολήσ και το Κληροδότημα 
Νικολάου Ζωςιμά. 
 ΙΙ. Να υπάρξει   προςθήκη ςτο Νομοςχζδιο ενόσ επί πλζον Άρθρου με το παρακάτω 
περιεχόμενο:     
    Άρθρο - Ιςτορικά Πρότυπα χολεία. 

1. Σα  Ιςτορικά   Πρότυπα  χολεία  (Γυμνάςια  και  Λφκεια),  δθλαδι τα  χολεία   
που λειτοφργθςαν   ςτο   παρελκόν   ωσ   Πρότυπα   χολεία   και   ςυνδζονται   
άμεςα   με Κλθροδοτιματα,   διακικεσ  ι   δωρεζσ   μποροφν  να   λειτουργιςουν,   
με   βάςθ  το καταςτατικό ίδρυςισ τουσ και όποιεσ προςκικεσ είναι αναγκαίεσ, ωσ 
Πρότυπα χολεία παροχισ παιδείασ υψθλοφ επιπζδου, για ολόπλευρθ ανάπτυξθ 
τθσ προςωπικότθτασ του κάκε μακθτι και τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ αριςτείασ. 

2. Σα εν λόγω χολεία εντάςςονται ςτο κεςμό των Προτφπων χολείων με απόφαςθ 
του Τπουργοφ Παιδείασ. 

3. Η ειςαγωγι των μακθτϊν ςτο Γυμνάςιο και ςτο Λφκειο των Προτφπων χολείων 
κα γίνεται με ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τθν επιλογι μακθτϊν με υψθλζσ 
επιδόςεισ. 

4. Η ςφνκεςθ του Επιςτθμονικοφ Εποπτικοφ υμβουλίου είναι επταμελισ και 
ςυμμετζχουν ς' αυτό τα πζντε μζλθ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 41 και επί πλζον 
ζνασ εκπρόςωποσ του διαχειριςτι του κάκε Κλθροδοτιματοσ, Ιδρφματοσ κ.λ.π. και 
ζνασ εκπρόςωποσ του υλλόγου Αποφοίτων του ςχολείου. 

5. Η επιλογι του Διευκυντοφ, του Τποδιευκυντοφ και των Κακθγθτϊν κα γίνεται 
βάςει των όςων αναφζρονται ςτα Άρκρα 42 και 48. 

6. Η αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των Προτφπων χολείων και του 
προςωπικοφ τουσ, γίνεται βάςει των όςων αναφζρονται ςτο Άρκρο 50. 

ΙΙΙ. Να κοινοποιθκεί θ  απόφαςθ ςε όλα τα Πολιτικά Κόμματα, ςτθν Τπουργό 
Παιδείασ, ςτουσ Βουλευτζσ του Ν.  Ιωαννίνων και ςε όλουσ του εκπροςϊπουσ 
τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και του Νομοφ Ιωαννίνων. 

       ΙV. Ο Διμοσ Ιωαννιτϊν να αςκιςει τθν επιρροι του προσ πάςα κατεφκυνςθ με 
ςκοπό τθν ικανοποίθςθ του δίκαιου αιτιματοσ. 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ Θ. ΓΙΩΣΙΣΑ  
 
 


