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Σρεηηθό: ε, από 7 Ννεκβξίνπ 2014, επηζηνιή κνπ (Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Γεκαξρείνπ:
98.940/7.138/07-11-2014)
Κύξηε θ. Πξόεδξε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ
Τελ 17ε Ννεκβξίνπ 2014 ζαο είρα ππνβάιεη επηζηνιή κε ηελ νπνία ζαο δεηνύζα λα
ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ην ζέκα ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηεο Πξνηύπνπ Εσζηκαίαο
Σρνιήο Ησαλλίλσλ θαη ηεο επαλαζύλδεζεο ηεο κε ην Κιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά.
Δπεηδή κέρξη ηώξα δελ έιαβα θακκία απάληεζε ζαο ππνβάισ, εθ λένπ, ην αίηεκά κνπ,
ζπληεηαγκέλνπ ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη θαησηέξσ.
Από ηνλ Ννέκβξην 2014 κέρξη ζήκεξα έιαβαλ ρώξα ηα εμήο ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ
ζρεηίδνληαη - άκεζα ή έκκεζα - κε ηελ νξηνζέηεζε θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ ζηόρσλ
καο:
 Ένηαξη ηηρ Ζωζιμαίαρ Σσολήρ ζηον θεζμό ηων Πποηύπων Πειπαμαηικών
Σσολείων. Με απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Παηδείαο θ. Αι. Γεκεξηδόπνπινπ πνπ
δεκνζηεύζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 3646/Β/31-12-2014 ην Γεληθό Λπθείν ηεο Εσζηκαίαο
Σρνιήο ζα ιεηηνπξγήζεη, από ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016, σο «Πξόηππν
Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Εσζηκαίαο Σρνιήο Ησαλλίλσλ».
 Αναθεώπηζη Κανονιζμού Λειηοςπγία ηων Αγαθοεπγών Καηαζηημάηων. Τα
Αγαζνεξγά Καηαζηήκαηα Ησαλλίλσλ πξνρώξεζαλ, ηνλ Ηαλνπάξην 2015, ζηελ
εθινγή λέαο Δθνξνεπηηξνπείαο, γεγνλόο ην νπνίν απνθαιύπηεη ηελ απξνζπκία ηνπ
πξναλαθεξζέληνο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4182/2013 θαη ελαξκόληζε ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγία ηνπο κε ηε
βνύιεζε ησλ δηαζεηώλ.
 Ππογπαμμαηιζμόρ ηηρ Κςβέπνηζηρ για ηα Ππόηςπα Σσολεία. Σύκθσλα κε ηηο
Πξνγξακκαηηθέο δειώζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη ηα ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα ηνπ
Τύπνπ, ν ζρεδηαζκόο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηα Πξόηππα Γπκλάζηα θαη Λύθεηα έρεη σο
εμήο:
 Καηάξγεζε ησλ θαλόλσλ ηεο αξηζηείαο θαη ησλ εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ από ηελ
Μέζε Δθπαίδεπζε
 Καηάξγεζε ησλ Πξνηύπσλ Σρνιείσλ. Αξγόηεξα έγηλε δηνξζσηηθή δήισζε,
ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ κόλν πέληε (5) Πξόηππα Σρνιεία
κεηαμύ ησλ νπνίσλ όκσο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ε Εσζηκαία Σρνιή. Ωρ
κπιηήπιο επιλογήρ αςηών ηων ζσολείων οπίζηηκε α) η εκπαιδεςηική
παπάδοζη ηος ζσολείος και β) η ζύνδεζη ηος με κάποιο Κληποδόηημα.
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Βάζεη ησλ όζσλ εθηίζεληαη αλαιπηηθά ζηελ, από 7 Ννεκβξίνπ 2014, επηζηνιή κνπ
(Αξηζκόο Πξση. Γεκαξρείνπ: 98.940/7.138/07-11-2014) θαη ζηελ παξνύζα επηζηνιή

ΕΠΕΘΔΗ
i.

ii.

iii.

iv.
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vi.

vii.

εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ Ησαλληηώλ, βάζεη
ησλ νπνίσλ παξακέλεη «αηαλάνηεσηη η βούληζή ηοσ για επαναλειηοσργία ηης
Γεραράς Ζωζιμαίας Στολής (Γσμνάζιο και Λύκειο) ως Δημόζιοσ Πρόησποσ
Στολείοσ, ζσνδεδεμένοσ αναπόζπαζηα με ηην εκπαιδεσηική παράδοζη ηης
Στολής και ηο Κληροδόηημα Νικολάοσ Ζωζιμά»
ε ζύλδεζε ηεο Εσζηκαίαο Σρνιήο κε ην Κιεξνδόηεκα Νηθνιάνπ Εσζηκά κπνξεί λα
επηηεπρζεί κόλν κε ηελ ηξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ησλ Αγαζνεξγώλ
Καηαζηεκάησλ Ησαλλίλσλ θαη ηελ έληαμε ζ’ απηόλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ Δ’ ηεο
δηαζήθεο Νηθνιάνπ Εσζηκά
ηα Αγαζνεξγά Καηαζηήκαηα Ησαλλίλσλ πξνέβεζαλ ήδε ζε εθινγή λέαο
Δθνξνεπηηξνπείαο κε ηελ δηαδηθαζία πνπ εθαξκόδνληαλ κέρξη ηώξα, ηεθκαίξεηαη όηη
δελ πξνηίζεληαη λα εηζεγεζνύλ ηελ πξνβιεπόκελε, από ην άξζξν 81 ηνπ Ν.
4182/2013, ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπο.
ε πεξηνπζία πνπ αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο (δειαδή
απηή πνπ πξνήιζε από ηα ρξήκαηα κε ηα νπνία νη Αδειθνί Εσζηκάδεο
πξνηθνδόηεζαλ ηελ Εσζηκαία Σρνιή) παξακέλεη – θαηά παξάβαζε ησλ
δηαρεηξηζηηθώλ θαλόλσλ – αδξαλήο θαη ηα έζνδα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ην ζρνιείν
δηαηίζεληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε άιισλ ζθνπώλ
ιόγσ ηεο πθηζηακέλεο δηνηθεηηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο αηαμίαο ςθίζηαηαι ο κίνδςνορ
να θεωπηθεί όηι η Ζωζιμαία Σσολή δεν ζςνδέεηαι με ηο Κληποδόηημα Νικολάος
Ζωζιμά και να σάζει, εξ αςηού ηος λόγος, ηο δικαίωμα να λειηοςπγήζει ζαν
Ππόηςπο Σσολείο, γεγνλόο πνπ ζα έρεη δπζκελείο επηπηώζεηο ζην επίπεδν ηεο
παξερνκέλεο παηδείαο ζηελ λενιαία ηεο πόιεο καο.
ν Νηθόιανο Εσζηκάο θαζόξηζε, ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ θαη ηελ
δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, όπσο
“....ηο παν όλον ζηέκει εις ηην επιμέλειαν και
προζπάθηζιν ηης κοινόηηηος ηων Ιωαννίνων ......)
θαηά ηελ θξίζε κνπ, ν πιένλ αξκόδηνο θνξέαο γηα λα εθπξνζσπήζεη ηα ζπκθέξνληαη
θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη ε Γεκνηηθή Αξρή, νη θνξείο θαη νη
πνιίηεο ησλ Ησαλλίλσλ

ΓΘ’ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
1.

ζαο παξαθαιώ λα απνδερζείηε ην αίηεκά κνπ θαη λα εληάμεηε άμεζα γηα ζπδήηεζε
ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηα όζα ζαο πξνηείλσ κε ηελ παξνύζα επηζηνιή κνπ (λα
αλαγξαθεί ζαλ «Θέκα» Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ)
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εηζεγνύκαη ηελ ιήςε απνθάζεσο από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην γηα ηελ δηεμαγσγή
δεκόζηνπ δηαιόγνπ θαη ηελ ζύζηαζε επηηξνπήο ε νπνία ζα αλαιάβεη ην έξγν
δηακόξθσζεο, εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, ηεο πξόηαζεο ηεο θνηλσλίαο
ηεο πόιεο καο γηα ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ησλ
Αγαζνεξγώλ Καηαζηεκάησλ Ησαλλίλσλ πνπ ζα απνβιέπνπλ α) ζην λα ηεζνύλ ζε
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ Δ’ ηεο δηαζήθεο Νηθνιάνπ Εσζηκά β) ζην λα
επηηεπρζεί ε ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην Κιεξνδόηεκα Εσζηκάδσλ (πξνηείλεηαη
όπσο, πέξαλ ησλ εθπξνζώπσλ ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, θιεζνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηή ηελ επηηξνπή: α) ε Δθνξνεπηηξνπεία ησλ Αγαζνεξγώλ
Καηαζηεκάησλ Ησαλλίλσλ β) νη άκεζα ή έκκεζα εκπιεθόκελνη θνξείο ηεο πόιεο καο
θαη γ) πνιίηεο ησλ Ησαλλίλσλ πνπ επηζπκνύλ λα ππεξεηήζνπλ έκπξαθηα θαη κε
εηιηθξίλεηα ηνπο ζθνπνύο πνπ έζεζαλ νη Δζληθνί καο Δπεξγέηεο).
εηζεγνύκαη επίζεο λα απνθαζίζεηε ηελ δηαβίβαζε ηεο ηειηθήο πξνηάζεσο ζηνλ
Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη ζηνλ Υπνπξγό Παηδείαο, γηα ηελ έθδνζε ηνπ απαηηνύκελνπ
δηαηάγκαηνο θαη ηελ λνκηκνπνίεζε, ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 51
ηνπ Ν. 4182/2013, ησλ κεηαβνιώλ πνπ ζα πξνηαζνύλ
ζαο δεηάσ λα κνπ επηηξέςεηε λα παξαζηώ ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ ζηελ νπνία ζα ζπδεηεζεί ε πξόηαζε κνπ, γηα λα ππνζηεξίμσ ηηο απόςεηο
κνπ.

Με εθηίκεζε

Αζαλάζηνο Γάιιαο
Πξώελ Πξόεδξνο Σπιιόγνπ Απνθνίησλ Εσζηκαίαο Σρνιήο θαη πξώελ Δθπξόζσπνο ηνπ
Σπληνληζηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο Γεξαξάο Εσζηκαίαο Σρνιήο
Υ.Γ.: Γηα απνθπγή παξεξκελεηώλ δηεπθξηλίδνπκε όηη:
1. ην αίηεκα καο αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε κόλν ησλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνύ ησλ
Αγαζνεξγώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξεκαηνδόηεζε θαη ιεηηνπξγία εο Εσζηκαίαο
Σρνιήο θαη όσι ζηο ζύνολο ηος εν λόγω Κανονιζμού
2. δελ επηζπκνύκε ηελ νπνηαδήπνηε εκπινθή, άκεζε ή έκκεζε, ζηελ δεκόζηα
αληηπαξάζεζε πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηελ κεηαβνιή ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ θαζεζηώηνο
ησλ Αγαζνεξγώλ. Γειώλνπκε δε ελ πξνθεηκέλσ όηη δεν αμθιζβηηούμε ηην
νομιμόηηηα ηος θοπέα διασείπιζηρ ηεο δηαζήθεο Νηθνιάνπ Εσζηκά (δειαδή ησλ
Αγαζνεξγώλ Καηαζηεκάησλ), αιιά επηδηώθνπκε ηελ εναπμόνιζη ηος Κανονιζμού
Λειηοςπγία ηοςρ με ηη βούληζη ηων διαθεηών, με εθαπμογή ηηρ διαδικαζίαρ
πος πεπιγπάθεηαι ζηο Άπθπο 51 ηος Ν. 4182/2013

