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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ  

 

Με το νέο νόμο Γαβρόγλου για την εκπαίδευση (23 Απριλίου 2019) συνεχίζεται η 

εκπαιδευτική και νομική παραδοξότητα για τη Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων. Ενώ 

λειτουργεί το Πρότυπο Γυμνάσιο δεν προβλέπεται η Λειτουργία του Προτύπου Λυκείου 

αυτού του σχολείου . Η συγκεκριμένη παραδοξότητα επιχειρείται να λυθεί με μία, επί 

πλέον, ψευδή ρύθμιση. Στον νόμο αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι μαθητές του Προτύπου 

Γυμνασίου της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων μπορούν να εγγράφονται σε Πειραματικό 

Λύκειο της περιοχής. Μόνο που τέτοιο λύκειο δεν υπάρχει στα Γιάννενα!!! 

Πιστεύουμε ότι τα Αγαθοεργά Καταστήματα δεν νομιμοποιούνται να 

παρακολουθούν τα τεκταινόμενα ως απλοί θεατές. Θεωρούμε ότι ήρθε ο καιρός να 

αποκατασταθεί η διαχειριστική τάξη στις σχέσεις του δημοσίου με το Κληροδότημα Ν. 

Ζωσιμά και να εφαρμοστούν οι κανόνες δικαίου. Δηλαδή: 

1. Λειτουργία Ενιαίας Πρότυπης Ζωσιμαίας Σχολής (Γυμνάσιο και Λύκειο)  

2. Άμεση καταγγελία της άτυπης – πιθανώς παράνομης και οπωσδήποτε άδικης 

– εκχώρησης στο δημόσιο της επικαρπίας της ακίνητης περιουσίας της 

Ζωσιμαίας Σχολής, δηλαδή των οχτώ (8)  σχολικών κτιρίων στα οποία 

στεγάζονται εικοσιεφτά (27) σχολεία της πόλεως των Ιωαννίνων.    

3. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης στην οποία θα καθορίζεται το μηνιαίο 

μίσθωμα και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών  

4. Διατύπωση ρήτρας σεβασμού της εκπαιδευτικής παράδοσης της γεραράς 

Ζωσιμαίας Σχολής   

5. Δέσμευση των μελλοντικών εσόδων υπέρ του ιστορικού εκπαιδευτηρίου της 

πόλης μας 

Κατά συνέπεια το πρόβλημα αφορά αποκλειστικά και μόνο στην σχολαστική 

εφαρμογή των κανόνων χρηστής διαχείρισης, στην διασφάλιση των συμφερόντων του 

Κληροδοτήματος και στη δημιουργία εσόδων, που θα αναλωθούν για την συστηματική 

συντήρηση της ακίνητης περιουσίας και υπέρ των κοινωφελών σκοπών του ιδρύματος. 

Η τοπική κοινωνία αλλά και οι εκπρόσωποί της, οι οποίοι θα εκλεγούν στις προσεχείς 

αυτοδιοικητικές και βουλευτικές εκλογές οφείλουν να κατανοήσουν τη σοβαρότητα του 

ζητήματος και να απαιτήσουν την εφαρμογή της νομιμότητας και της δικαιοσύνης.   

Κανείς πλέον, από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια!!! 
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Αθανάσιος Δάλλας                                              Μιχαήλ Παντούλας 

   Πρόεδρος Δ.Σ.                                              Γενικός Γραμματέας 

 

 

Υ.Γ. Όσοι εξ υμών επιθυμούν να αντλήσουν πρόσθετες πληροφορίες για το 

συγκεκριμένο θέμα μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερέστερα από το 

συνημμένο αναλυτικό σημείωμα που φέρει τον τίτλο με τίτλο: «Νομιμότητα και 

δικαιοσύνη στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της Ζωσιμαίας Σχολής» 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

 

1. Αθανάσιος Δάλλας, Πρόεδρος Δ.Σ  

Τηλέφωνα.: 6973-347.474 & 210- 612.66.75     e-mail: sakisdallas@otemet.gr 

2. Παντούλας Μιχαήλ, Γενικός Γραμματέας:  

Τηλέφωνα.: 6979-800.368 & 26510-41.360      e-mail: pantoulasm@gmail.com 
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