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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 23 

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και χρηματοδότηση 

 

Σκεπτικό 

 

Οι όποιες αποφάσεις για τον τρόπο διαχείρισης των χρηματοδοτήσεων των 

Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων θα πρέπει να ληφθούν με μακροχρόνια 

προοπτική και όχι με το πρίσμα των περιορισμένων δυνατοτήτων της παρούσης 

οικονομικής συγκυρίας. Κατά συνέπεια πρέπει να περιγράφεται στον νόμο η 

διαδικασία και οι όροι διαχείρισης των κονδυλίων που θα προέρχονται από 

«δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς 

και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές (παράγραφος [γ] του άρθρου 23». Η 

διαχείρισης αυτών των κονδυλίων θα υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες  και 

θα λειτουργεί υπό καθεστώς διαφορετικό απ’ αυτό της ενιαίας δημοτικής 

Σχολικής Επιτροπής. 

Προτείνουμε την σύσταση “Οικονομικής Επιτροπής του Προτύπου ή 

Πειραματικού Σχολείου” με την συμμετοχή και εκπροσώπων από τους 

χορηγούς, δωρητές, διαχειριστές Κληροδοτημάτων ή δωρεών κ.λ.π.  

Οι χορηγοί κ.λ.π. που προσφέρουν χρήματα ή άλλου είδους παροχές υπέρ 

του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα 

διαδικαστικής, διαχειριστικής και οικονομικής παρακολούθησης της χορηγίας 

τους.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται η συμμετοχή στην “Οικονομική Επιτροπή 

του Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου” και δύο εκπροσώπων των χορηγών, 

δωρητών, διαχειριστών Κληροδοτημάτων κ.λ.π.   

  

Πρόταση 

 

Προτείνουμε να προστεθούν στο τέλος του 23ου άρθρου τα εξής  
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«Ιδρύεται εφταμελής “Οικονομική Επιτροπή του Προτύπου ή 

Πειραματικού Σχολείου” η οποία απαρτίζεται από τα πέντε μέλη του 

Συμβουλίου στήριξης σχολείου και από δύο (2) εκπροσώπους των χορηγούς, 

δωρητές, διαχειριστές Κληροδοτημάτων ή δωρεών κ.λ.π. 

Πρόεδρος της συγκεκριμένης Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του Προτύπου ή 

Πειραματικού Σχολείου 

Τα δύο (2) πρόσθετα μέλη επιλέγονται με ομόφωνη απόφαση των χορηγών, 

δωρητών, διαχειριστών Κληροδοτημάτων ή δωρεών κ.λ.π. υπέρ του  

Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ομοφωνίας 

επιλέγονται με απόφαση των δύο μεγαλύτερων χορηγών, ένας εκπρόσωπος 

από κάθε χορηγό.  

Σκοπός της “Οικονομικής Επιτροπής του Προτύπου ή Πειραματικού 

Σχολείου” είναι η, μετά από εισήγηση της “Συμβουλίου στήριξης του 

Σχολείου” και έγκριση από την ΕΠΕΣ, υλοποίηση του προγράμματος 

αξιοποίησης και διάθεσης των οικονομικών πόρων της σχολικής 

μονάδας που προέρχονται από χορηγούς, δωρητές, διαχειριστές 

Κληροδοτημάτων ή δωρεών κ.λ.π.  

 

                                               
 

Αθήνα, 5 Μαΐου 20120 

 

Για τον Σύλλογο Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής 

                                                                                             

 

 

 

               Αθανάσιος Δάλλας                                Μιχαήλ Παντούλας 

                  Πρόεδρος Δ.Σ.                                  Γενικός Γραμματέας 

 


