
(ΣΧΕΔΙΟ) 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
(Συνοδεύει την, από .... Ιουνίου 2020, τροπολογία στο σχέδιο νόμου 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» των βουλευτών ................ 
.............................................................. και ............................. 

 
 
Σκεπτικό 
 

Στο άρθρο 23  του σχεδίου νόμου και ιδιαίτερα στην παράγραφο (β) 
προβλέπονται τα εξής: 

«Η χρηματοδότηση των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων 
πραγματοποιείται: 

…………….,…     
β) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές 

τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Η χρηματοδότηση 
αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στο 
Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική 
επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου». 

Η διάταξη αυτή εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου με το σκεπτικό ότι για την 
προαγωγή της αριστείας απαιτείται και η διάθεση σημαντικών πρόσθετων 
οικονομικών πόρων, πέραν αυτών που διατίθενται από τον δημόσιο 
προϋπολογισμό. . Είναι γνωστό σε όλους ότι η Ζωσιμαία Σχολή αναδείχθηκε σε 
κορυφαίο εκπαιδευτήριο της πατρίδας μας χάρις στην οικονομική  στήριξη που της 
προσέφερε μέχρι το 1926 το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά (άρθρο Ε’ της 
διαθήκης). Η εκ νέου χρηματοδότηση της Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής από τους 
πόρους του Άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά καθίσταται  αναγκαία για 
προφανείς λόγους.   

 Με το Νομοθετικό Διάταγμα της 1ης Ιουλίου 1926 καταργήθηκαν 
πραξικοπηματικά οι διατάξεις του άρθρου Ε και διεκόπη αυθαίρετα η 
χρηματοδότηση του σχολείου. Οι, εκ των κεφαλαίων του Άρθρου Ε’, πόροι 
διετέθησαν για την ικανοποίηση σκοπών τελείως διαφορετικών απ’ αυτούς που 
όριζε ο διαθέτης (ανέγερση διδακτηρίων) και η διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων 
ανετέθη, με τα άρθρα 32-36 του Κανονισμού Αγαθοεργών Καταστημάτων, στην 
Εκπαιδευτική Επιτροπή. 

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου 
και άλλες διατάξεις» παρέχεται η ευκαιρία για την αποκατάσταση της διαχειριστικής 
τάξης στο Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά με στόχο: α) την διάσωση της ακίνητης 
περιουσίας της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής», δηλαδή των ακινήτων που 
ανηγέρθησαν από πόρους των κεφάλαιων του άρθρου Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά 
που προορίζονταν για την χρηματοδότηση της Ζωσιμαίας Σχολής β) την 
επανασύνδεση της Προτύπου Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. 



Ζωσιμά και γ) την διάθεση των εσόδων που θα προέλθουν από τα περιουσιακά 
στοιχεία της «Μερίδας Ζωσιμαίας Σχολής» αποκλειστικά και μόνον υπέρ του 
εκπαιδευτικού έργου της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής.  

Σε αντίθετη περίπτωση η διάταξη της παραγράφου (γ) του άρθρου 23 του 
σχεδίου νόμου (οικονομική ενίσχυση των Προτύπων Σχολείων από 
κληροδοτήματα) θα καταστεί ανενεργός για την Ζωσιμαία Σχολή, με ότι αυτό 
συνεπάγεται εις βάρος της παιδείας και της εκπαιδευτικής παράδοσης της πόλης 
των Ιωαννίνων 

Την 10η Οκτωβρίου 2019 απευθύναμε επιστολή  προς ην Υπουργό Παιδείας. 
Έρευνας& Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως (Αριθμός Πρωτοκόλλου Υπουργού: 
10165/10-10-2019) με την οποία ζητήσαμε να κάνει χρήση των δικαιωμάτων της 
(Άρθρο 48 του τον Α.Ν. που καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926) και να 
προβεί στην «τροποποίηση του ισχύοντος νόμου και στην προσαρμογή του 
στις ανάγκες της εποχής βάσει των εκ της πείρας διδαγμάτων» με σκοπό την 
διευθέτηση των διατάξεων που αφορούν στην διαχείριση των κεφαλαίων και των 
περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται – άμεσα ή έμμεσα – με το άρθρο Ε’ της 
διαθήκης Ν. Ζωσιμά (χρηματοδότηση της Ζωσιμαίας Σχολής). Επ’ αυτού δεν 
ελήφθη καμμία απάντηση.  

Σεβόμενοι όμως α) την σταθερή άποψη των Αγαθοεργών Καταστημάτων περί 
μη μεταβολής του υφισταμένου ιδιοκτησιακού και διαχειριστικού καθεστώτος και 
β) τις λογικές ευαισθησίες της εκτελεστικής εξουσίας και των φορέων της πόλεως 
(Υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχος) δηλώνουμε ότι δεν επιμένουμε πλέον στην 
λύση της αναθεώρησης του Κανονισμού Λειτουργίας και του 
εκσυγχρονισμού του διαχειριστικού καθεστώτος των Αγαθοεργών 
Καταστημάτων και υποβάλλουμε μία άλλη πρόταση που δεν μπορεί παρά να 
τύχει της βεβαίας υποστήριξης από όλους όσους έχουν νομική και ηθική 
υποχρέωση να εφαρμόσουν πιστά την βούληση του διαθέτη. 

Το σκεπτικό της νέας μας πρότασης βασίζεται στην αυτονόητη παραδοχή ότι 
κανείς από τους εμπλεκόμενους φορείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση για 
την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του 
Κληροδοτήματος α) υπέρ των σκοπών που όρισαν οι Εθνικοί μας Ευεργέτες 
και β) υπέρ της εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και οικονομικής προόδου της 
πόλεως των Ιωαννίνων. Πέραν τούτου με την πρόταση που υποβάλλουμε δεν 
θίγεται το υφιστάμενο διοικητικό και διαχειριστικό καθεστώς των Αγαθοεργών και 
συνεπώς η συγκεκριμένη πρόταση δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο που θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως πράξη κατά της Εκκλησίας.  

Η πρόταση μας βασίζεται στο παρακάτω σκεπτικό: 
1. Βάσει των όσων προβλέπονται στο Άρθρο 48 του τον Α.Ν. που 

καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. 218/1-7-1926 η Υπουργός Παιδείας έχει την 
αρμοδιότητα για την «τροποποίηση του ισχύοντος νόμου και στην 
προσαρμογή του στις ανάγκες της εποχής βάσει των εκ της πείρας 
διδαγμάτων» 



2. το νομικό και διαχειριστικό καθεστώς των Αγαθοεργών 
Καταστημάτων Ιωαννίνων δεν μεταβάλλεται. Επίσης δεν μεταβάλλεται ο 
τρόπος εκλογής των μελών της Εφοροεπιτροπείας 

3. Τροποποιούνται μόνο τα άρθρα 32-36 του Κανονισμού Λειτουργίας 
των Αγαθοεργών (Νομοθετικό Διάταγμα. του 1926 – Φ.Ε.Κ. 218/1ης Ιουλίου 
1926) ως κάτωθι: 

✓ Η Εκπαιδευτική Επιτροπή να μετονομαστεί σε «Εφορία της Γενικής 
Ελληνικής Σχολής (Ζωσιμαίας Σχολής)» όπως δηλαδή αναφέρεται στο 
άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά και όπως ονομάζονταν μέχρι το 1926 

✓ Τα περιουσιακά στοιχεία που δημιουργήθηκαν από τα κεφάλαια του 
Άρθρου Ε΄ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά (τα περιουσιακά στοιχεία της 
Εκπαιδευτικής Επιτροπής των Αγαθοεργών) να αξιοποιηθούν υπέρ των 
σκοπών που όρισε ο διαθέτης στο άρθρο Ε’ της διαθήκης του 

✓ να νομιμοποιηθεί η παραχώρηση προς το Δημόσιο των 7 διδακτηρίων 
που, ιδιοκτησιακά, ανήκουν στην Μερίδα Ζωσιμαίας Σχολής με την 
υπογραφή επίσημου συμφωνητικού στο οποίο θα καθορίζονται οι όροι 
της παραχώρησης.  

✓ τα καθαρά έσοδα από την αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων να 
διατίθενται υπέρ του εκπαιδευτικού έργου της Προτύπου Ζωσιμαίας 
Σχολής 

 
Πρόταση 
 
Προτείνουμε την προσθήκη ειδικού άρθρου με το οποίο θα τροποποιούνται τα 

άρθρα 32-36 του Κανονισμού Λειτουργίας των Αγαθοεργών (Νομοθετικό 
Διάταγμα. του 1926 – Φ.Ε.Κ. 218/1ης Ιουλίου 1926) ως κάτωθι: 

(α) το κείμενο του άρθρου 32 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) 
καταργείται και αντικαθίσταται από το 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”»    
(β) το κείμενο του άρθρου 33 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) 
καταργείται και αντικαθίσταται από το 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 
(γ) το κείμενο του άρθρου 34 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) 
καταργείται και αντικαθίσταται από το 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».  
(δ) το κείμενο του άρθρου 35 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) 
καταργείται και αντικαθίσταται από το 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 .  
(ε) το κείμενο του άρθρου 36 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) 
καταργείται και αντι-καθίσταται από το κείμενο: «απαγορεύεται η διάθεση 
καθαρών προσόδων υπέρ άλλου σκοπού πέραν αυτού που ορίζεται στο άρθρο 
35 του παρόντος. .  
                                               

Αθήνα, ..... Ιουνίου 2020 


