
(ΣΧΕΔΙΟ) 
Τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες  

διατάξεις» 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Στο άρθρο 23  παράγραφος (β) του νομοσχεδίου  προβλέπεται: «Η 
χρηματοδότηση των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων από δωρεές, 
χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και 
επιχορηγήσεις από άλλες πηγές». 

Είναι γνωστό ότι ο Νικόλαος Ζωσιμάς, με το Άρθρο Ε’ της διαθήκης του διέθεσε 
το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του υπέρ της Ζωσιμαίας Σχολής. Για τους 
λόγους που εκτίθενται λεπτομερώς στην συνημμένη «Αναλυτική Αιτιολογική 
Έκθεση» το 1926 καταργήθηκαν πραξικοπηματικά οι διατάξεις του άρθρου Ε’ της 
διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά και έκτοτε οι πόροι που προορίζονταν για την 
Ζωσιμαία Σχολή διατίθενται για άλλους σκοπούς.  Η εκ νέου χρηματοδότηση της 
Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής από τους πόρους του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. 
Ζωσιμά καθίσταται  αναγκαία για προφανείς λόγους.   

Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Α.Ν. που καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 218/1-7-
1926 η Υπουργός Παιδείας είναι η, κατά τον νόμο, αρμόδια Υπουργός για την 
τροποποίηση του ισχύοντος νόμου (δηλαδή του νόμου που ορίζει τους 
διαχειριστικούς κανόνες του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά) και για την 
προσαρμογή του στις ανάγκες της εποχής βάσει των εκ της πείρας 
διδαγμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση η διάταξη της παραγράφου (β) του 
άρθρου 23 του σχεδίου νόμου θα καταστεί ανενεργός για την Ζωσιμαία 
Σχολή,  
 

Άρθρο ............ 

Τροποποίηση του Α.Ν. «Περί κανονισμού διαχειρίσεως των περιουσιών 
των επί Τουρκοκρατίας τέως Χριστιανικών Κοινοτήτων της περιφερείας 

του Νομού Ιωαννίνων κ.λ.π.» ( Φ.Ε.Κ. 218 της 1ης Ιουλίου 1926) 
 
1. το κείμενο του άρθρου 32 καταργείται και αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 

«Η κατά το άρθρο 4 εκλεγομένη τετραμελής επιτροπή αποτελεί την, εις το 
άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά, οριζόμενη Εφορεία της Γενικής 
Ελληνικής Σχολής και θα ονομάζεται από τούδε και στο εξής «Εφορεία της 
Ζωσιμαίας Σχολής». Έργο έχει τις εργασίες συντήρησης και επισκευών της 
ακίνητης περιουσίας και την αξιοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων 
που ανήκουν διαχειριστικά και ιδιοκτησιακά στην μέχρι τώρα ονομαζόμενη 
Εκπαιδευτική Επιτροπή. Η οποιαδήποτε αναφορά σε άλλα άρθρα του Α.Ν. περί 



«Εκπαιδευτικής Επιτροπής» καθίσταται ανενεργός και θα ταυτίζεται από τούδε 
και στο εξής με τον όρο “Εφορεία της Ζωσιμαίας Σχολής”»    

2. το κείμενο του άρθρου 33 καταργείται και αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 
«η  Εφορεία της Ζωσιμαίας Σχολής εκπροσωπεί το εκπαιδευτικό ταμείο 
Ζωσιμαδών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά 
και συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης της Ζωσιμαίας Σχολής για την 
ιεράρχηση των εκπαιδευτικών αναγκών του σχολείου και για την σύνταξη του 
προγράμματος χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
σχολείου 

3. το κείμενο του άρθρου 34 καταργείται και αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 
«η  Εφορεία της Ζωσιμαίας Σχολής αποτελεί νομικό πρόσωπο οι πόροι του 
οποίου είναι: α) τα μερίσματα εκ των μετοχών που αγοραστήκαν από τα 
κεφάλαια που καθορίζονται στο άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά β) τα 
έσοδα από την πώληση των ως άνω μετοχών γ) τα ενοίκια  εκ των ακινήτων 
που ανήκουν διαχειριστικά και ιδιοκτησιακά στην μέχρι τώρα ονομαζόμενη 
Εκπαιδευτική Επιτροπή δ) οι εισπράξεις από την πώληση αχρήστων υλικών 
οικοπέδων ή ακινήτων ανηκόντων στην μέχρι τώρα ονομαζόμενη Εκπαιδευτική 
Επιτροπή και ε) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από κάθε άλλη πηγή».  

4. το κείμενο του άρθρου 35 καταργείται και αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 
«οι καθαρές πρόσοδοι που θα προκύψουν μετά την αφαίρεση των δαπανών 
διοίκησης, των δαπανών συντήρησης και επισκευών των κτιρίων και των 
νομίμων φόρων θα διατίθενται στο σύνολό τους υπέρ του εκπαιδευτικού έργου 
της Ζωσιμαίας Σχολής και .  

5. το κείμενο του άρθρου 36 καταργείται και αντικαθίσταται από το εξής κείμενο: 
«απαγορεύεται η διάθεση καθαρών προσόδων υπέρ άλλου σκοπού πέραν 
αυτού που ορίζεται στο άρθρο 35 του παρόντος. .  

                                               

Αθήνα, ..... Ιουνίου 2020 

 

Οι προτείνοντάς βουλευτές 


