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Συμμετοχή του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής  στην Δημόσια 

Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και Άλλες Διατάξεις» 

 

 

Σχολιασμός Άρθρων - Προτάσεις 

 

 

Άρθρο 17.  

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 

Σκεπτικό 

 

Στο σχέδιο νόμου δεν αναγνωρίζεται, όσο θα του άξιζε, ο ρόλος που 

μπορούν να διαδραματίσουν οι Απόφοιτοι του Σχολείου α) στην ουσιαστική και 

πολύπλευρη στήριξη των Προτύπων Σχολείων ως θεσμού που υπηρετεί την, 

υψηλού επιπέδου, δωρεάν δημόσια παιδεία και β) στην λειτουργία του 

Προτύπου Σχολείου (εκπαιδευτική, διοικητική, οικονομική).  

Όταν καταργήθηκαν τα Πρότυπα Σχολεία το 1985 ΜΟΝΟ οι Σύλλογοι 

Αποφοίτων αυτών των σχολείων δεν υπέστειλαν τη σημαία. Μέχρι την 17η 

Φεβρουαρίου 2015, όταν δηλαδή ο νυν Πρωθυπουργός και τότε 

Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. δήλωσε στη Βουλή ότι το κόμμα του 

τάσσεται υπέρ της λειτουργίας των Προτύπων Σχολείων, μόνο οι Σύλλογοι 

Αποφοίτων των Προτύπων Σχολείων – και μόνον αυτοί - αγωνίστηκαν για 

την επαναφορά του θεσμού στην δημόσια παιδεία. Είναι αποκλειστικά δικό 

τους έργο η τεκμηρίωση του αιτήματος και η προβολή του με κάθε δυνατό τρόπο 

(δημοσιεύσεις, ομιλίες, παραστάσεις σε πολιτικούς και Υπουργούς, ημερίδες 

κ.λ.π.). Κατά συνέπεια είναι τουλάχιστον άδικα να ανατίθεται σήμερα στους 

Συλλόγους Αποφοίτων, δηλαδή στους βασικούς αυτουργούς της 

αναβίωσης του θεσμού των Προτύπων Σχολείων, ένας διακοσμητικός 

ρόλος και μόνο.  

Πέραν τούτου επισημαίνεται ότι οι Απόφοιτοι των Προτύπων Σχολείων 

συμμετέχουν ενεργά και διακρίνονται σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής, 

πνευματικής, καλλιτεχνικής, οικονομικής κ.λ.π. ζωής της πατρίδας μας και ως εκ 

τούτου διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα για συμμετάσχουν στην 

προαγωγή του θεσμού των Προτύπων Σχολείων και στην επιτυχή λειτουργία 

τους.   
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Με βάση το παραπάνω σκεπτικό προτείνουμε  την αύξηση των μελών του 

Εποπτικού Επιστημονικού Συμβουλίου από πέντε σε εφτά με την συμμετοχή 

δύο ακόμη μελών, αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου 

 

Πρόταση 

 

1. Το ΕΠΕΣ να είναι επταμελές και όχι πενταμελές. Κατά συνέπεια η 1η 

παράγραφος του άρθρου 17 πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:  

«Σε κάθε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. συνιστάται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο 

(ΕΠ.Ε.Σ.). Το ΕΠ.Ε.Σ. του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. είναι επταμελές, συγκροτείται με 

απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. που αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με την περ. 9 

της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 και αποτελείται από τα εξής μέλη» 

2. Μετά το εδάφιο (δ) να προστεθεί το εδάφιο ε) με το εξής περιεχόμενο 

«ε).δύο (2) μέλη του Σωματείου Αποφοίτων του οικείου Προτύπου ή 

Πειραματικού σχολείου με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της 

εκπαίδευσης, τα οποία επιλέγονται με απόφαση του ΔΣ του οικείου 

Σωματείου Αποφοίτων και προτείνονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση. Εφόσον 

δεν υφίσταται σωματεία (σύλλογοι ή σύνδεσμοι) αποφοίτων του σχολείου δύο 

(2) άτομα  με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, απόφοιτοι 

του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου και οι οποίοι προτείνονται από το 

ΕΠΕΣ στη Δ.Ε.Π.Π.Σ για έγκριση» 

 

                                               
 

Αθήνα, 5 Μαΐου 20120 

 

Για τον Σύλλογο Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής 

                                                                                             

 

 

 

               Αθανάσιος Δάλλας                                Μιχαήλ Παντούλας 

                  Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γενικός Γραμματέας 

 


