
 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΥ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ  

2013 - 2015  

 
Οι δράσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύµατος της Αναργυρείου & Κοργιαλενέιου 

Σχολής Σπετσών στα έτη 1013 ως 2015 κινήθηκαν βασικά σε 3 κατευθύνσεις: 

1. Αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύµατος – Αναπτυξιακή προοπτική 
2. Υπεράσπιση της περιουσίας του Ιδρύµατος, και 
3. Συνεργασία µε τις τοπικές αρχές και την κοινωνία, 
αλλά και σε άλλες εξειδικευµένες. 

 
1. Αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύµατος – Αναπτυξιακή προοπτική 

α) Κτίριο «Γ»  

Μετά από χρηµατοδότηση που εξασφαλίστηκε από το Υπ. Παιδείας στο τέλος του 2014, επί 
Υπουργείας Αν. Λοβέρδου, το Ίδρυµα προέβη στην πλήρη ανακατασκευή του Κτιρίου «Γ» του οι-
κοτροφείου της Σχολής, µε βάση πλήρεις µελέτες, οι οποίες, όπως και η διοίκηση κι η επίβλεψη του 
έργου, έγιναν δωρεάν, από τον Γ.Γ. της Ε.Ε. Π. Πετρακόπουλο, µε πιστοποιηµένες από την TÜV 
HELLAS διαδικασίες, στο πλαίσιο της διαχειριστικής επάρκειας του Ιδρύµατος µε βάση τoν ΕΛΟΤ 
1429:2008. Η ανακατασκευή αυτή είχε τρεις κύριες παραµέτρους και συγκεκριµένα: 

1. Μετατροπή των δύο ορόφων σε ξενώνα υψηλού επιπέδου, µε κατασκευή ατοµικών λου-
τρών, στη θέση των κοινοχρήστων µε τα οποία λειτουργούσε ως τότε το κτίριο, σε 38 δωµά-
τια και πλήρη ανακαίνιση αυτών, παράλληλα δε και ανακαίνιση των κοινοχρήστων χώρων. 

   
2. ∆ιαµόρφωση Μουσείου Σ. Αναργύρου στο ισόγειο του κτιρίου, µε ένταξη σε αυτό αίθου-
σας µουσικής-εκδηλώσεων, της βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος και εξυπηρετήσεων για τους 
χρήστες κι επισκέπτες (σαλόνι, χώρο TV κλπ.). 

   
3. Κατασκευή εκ νέου, στο ισόγειο, του παρεκκλησίου 
της ΑΚΣΣ, αφιερωµένου ευσεβώς στους Τρεις Ιεράρ-
χες, όπου, πέραν της αγιογραφήσεως, που έγινε 
χάρις σε δωρεές, τοποθετήθηκαν εικόνες και εκκλη-
σιαστικά κειµήλια, τα οποία φυλάσσονταν σε απο-
θήκες.  

     Των θυρανοιξίων του παρεκκλησίου προϊστατο ο 
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών & 
Αιγίνης κ. Εφραίµ. 
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Πέραν των ως άνω έγινε ακόµη πλήρης νέα µόνωση-στεγάνωση του δώµατος και επισκευή και 
χρωµατισµός της όψεώς του. 

Με τις παρεµβάσεις αυτές το κτίριο «Γ» κατέστη αντάξιο των δράσεων της Α.Κ.Σ.Σ. και ήδη, 
από τη πρώτη χρονιά λειτουργίας του, υπήρξαν σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα στην αύξηση της 
ζήτησης για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου συνεδρίων, summer schools κλπ. 

β) Οικία Αναργύρου  

Η Ε.Ε. προέβη, µέσω δωρεών, τις οποίες εξ-
ασφάλισε, σε πλήρη αποτύπωση, µελέτη (κτιριακή 
και αποκατάστασης διακόσµου) και σύνταξη τεχνι-
κού φακέλου της οικίας Αναργύρου, για την απο-
κατάσταση του µνηµείου και την αξιοποίησή του 
ως πολιτιστικού χώρου. Ο φάκελος υποβλήθηκε 
στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. κι εντός του 
εποµένου διαστήµατος αναµένεται η έγκρισή του, 
ενώ έχουν περατωθεί και οι µελέτες για την πολεο-
δοµική αδειοδότηση του έργου, η οποία θα ακο-
λουθήσει την έγκριση του ΥΠ.ΠΟ., αµφότερα απα-
ραίτητα για την ένταξη του έργου στο ΣΕΣ ή άλλα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 

Ακόµη, εξεπόνησε, σε συνεργασία µε ειδικούς, µελέτη χρήσης του Αρχοντικού. 
Τέλος, η Ε.Ε. ήρθε σε συνεννόηση µε ευαγή Ιδρύµατα για τη χρηµατοδότηση της κατασκευής 

τουλάχιστον του ¼ του έργου. 

γ) Κεντρικές εγκαταστάσεις – Νέο Αµφιθέατρο 

Η Ε.Ε. συνέχισε τις ενέργειες της προηγούµενης, στη κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός ∆ιεθ-
νούς Επιστηµονικού Κέντρου, µε στόχο, οι εγκαταστάσεις της ΑΚΣΣ να µπορούν να προσελκύ-
σουν διεθνή επιστηµονικά κέντρα και εξέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που είτε 
αυτόνοµα, είτε µέσα από συνέργειες µε ελληνικούς φορείς, θα διοργανώνουν µόνιµες ερευνη-
τικές και συνεδριακές δράσεις, αλλά και σπουδαστικές δράσεις υψηλού επιπέδου. 

Στη κατεύθυνση αυτή υποστήριξε το σχέδιο της προηγούµενης 
Ε.Ε. για την κατασκευή ενός νέου συνεδριακού αµφιθεάτρου και την 
αποκατάσταση/εκσυγχρονισµό του κεντρικού κτιρίου «Α» και του 
εγγύς περιβάλλοντος χώρου, µε βάση τον σχετικό τεχνικό φάκελο 
που περιλαµβάνει πλήρεις τεχνικές µελέτες κι έχει τύχει της εγκρί-
σεως του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων του ΥΠ.ΠΟ. 
και της έκδοσης οικοδοµικής άδειας από τον ΟΣΚ για το σύνολο των 
εγκαταστάσεων. 

Οι προσπάθειες του έργου για ένταξη στο ΕΣΠΑ δεν ευοδώθηκαν, λόγω της γενικότερης 
κατάστασης, αν και είχε προκριθεί ως ώριµο στα έκτακτα προς ένταξη έργα της Περιφέρειας 
Αττικής & Νήσων. Πάντως, βάσει των σχετικών συνεννοήσεων µε την αρµόδια διαχειριστική 
αρχή, είναι εφικτή η ένταξή του στο ΣΕΣ. 

Περαιτέρω, η Ε.Ε. κινήθηκε σε διεθνές επίπεδο για την αναζήτηση εκπαιδευτικών και λοι-
πών συνεργασιών µε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού κι έχουν γίνει 
συζητήσεις µε εξέχοντα Πανεπιστήµια των ΗΠΑ και της Ευρώπης για κοινές συνέργειες. 

δ) Τοπικό Ρυµοτοµικό  

Η Ε.Ε. προέβη στην εκπόνηση τοπικού ρυµοτοµικού, 
για το οικόπεδο της ΑΚΣΣ, το οποίο εγκρίθηκε από το ∆ή-
µο Σπετσών, ενώ προχώρησαν κι οι εργασίες και διαδικα-
σίες για την έγκρισή του και από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

Το σηµαντικό αυτό έργο θα συντείνει στη νοµική τακτο-
ποίηση των χρήσεων γης στο οικόπεδο της ΑΚΣΣ, αλλά και 
στη µεταστέγαση του Λυκείου Σπετσών σε νέο σύγχρονο 
κτίριο εντός αυτού, καθώς και για τη δηµιουργία Κλειστού 
Γυµναστηρίου. 

Για τα ως άνω η Ε.Ε., σε συνεργασία µε το ∆ήµο, έχει 
έλθει σε συνεννόηση µε τον ΟΣΚ. 
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ε) Λοιπά έργα  

Περαιτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή προέβη και σε άλλα, ήσσονος διαµετρήµατος, έργα, όπως: 
1. Την αποκατάσταση των µανδροτοίχων του κτιρίου του πρ. Ελαιοτριβείου, µε βάση τα σχέ-

δια της αδείας για την µετατροπή του κτιρίου σε πληροφοριακό κέντρο του Ιδρύµατος. 
2. Τον καθαρισµό, την οριοθέτηση και τη φύτευση της παράλιας ζώνης, ιδιοκτησίας του 

Ιδρύµατος, στο µέτωπο των Σχολών, συντείνοντας έτσι στον καλλωπισµό της περιοχής 
αυτής, η οποία ως τότε λειτουργούσε ως άναρχο parking τους θερινούς µήνες. 

3. Την αναβάθµιση των ελευθέρων χώρων µεταξύ των κτιρίων «Α», «Β»,«Γ» και «∆»  µε την 
κατασκευή υπαίθριας σκακιέρας, την ανακαίνιση των αθλητικών εγκ/σεων και τη βελτίω-
ση και τον εµπλουτισµό του υπαιθρίου χώρου του κυλικείου. 

Ακόµη, συνέταξε προκαταρκτική µελέτη και προϋπολογισµό για την µερική αναβάθµιση του 
υπαιθρίου θεάτρου, ενώ είχε εξασφαλίσει και τη µερική χρηµατοδότησή του. 
 

2. Υπεράσπιση της περιουσίας του Ιδρύµατος 

Το σηµαντικότερο έργο της Ε.Ε. στη κατεύθυνση αυτή ήταν η αντιµετώπιση της αµφισβήτη-
σης από το ∆ηµόσιο της κυριότητας του Ιδρύµατος επί του δασοκτήµατός της.  

Στην υπόθεση αυτή είχε ασκηθεί από του έτους 2008 αγωγή από πλευράς του Ιδρύµατος, 
βάσει των στοιχείων που το Ίδρυµα, τότε κατείχε, µε σκοπό την υπεράσπιση των δικαιωµάτων 
κυριότητάς του, που αµφισβητούνταν, χωρίς όµως εξειδικευµένη τεχνική υποστήριξη, µε αποτέ-
λεσµα το αρµόδιο ∆ικαστήριο, κατά την εκδίκαση της εν λόγω αγωγής, παρά το γεγονός ότι 
απέρριψε όλους τους ισχυρισµούς του αντιδίκου, που αφορούσαν το παραδεκτό της αγωγής 
αυτής, να την απορρίψει ως αόριστη, λόγω ελλείψεως των τεχνικών αυτών στοιχείων, όχι κατά 
την συζήτηση της υπόθεσης, αλλά προδικαστικά, κατά την κατάθεση της αγωγής.. 

Η προηγούµενη Ε.Ε., προ της εκδικάσεως της υποθέσεως, είχε προβεί σε ταυτοποίηση των 
συµβολαίων του Ανάργυρου, ψηφιοποίηση των αρχείων κι εξάρτηση από το ισχύον σύστηµα 
αναφοράς ΕΓΣΑ 87, στοιχεία που προσκοµίστηκαν στο ∆ικαστήριο, όµως δεν ήταν ικανά να 
θεραπεύσουν την αοριστία του δικογράφου της αγωγής, το οποίο λόγω µη υπάρξεως τους κατά 
την χρονική στιγµή της καταθέσεως του, δεν τα περιλάµβανε. 

Η Ε.Ε., κινούµενη στην ίδια κατεύθυνση, προχώρησε στο διάστηµα 2013-2015 σε έγγραφες 
συµφωνίες των ορίων µε αρκετούς από τους όµορους, όπως απαιτείται για την διευκόλυνση της 
δικανικής κρίσεως, και σε δραστική συµπλήρωση κι εµπλουτισµό µε ακόµη περισσότερες λε-
πτοµέρειες των τεχνικών στοιχείων, τα οποία συνέταξε ο συνεργάτης τοπογράφος της, καθοδη-
γούµενος από τους ειδικούς συµβούλους του Ιδρύµατος,. 

Ήδη έχει δροµολογηθεί η κατάθεση από το νοµικό σύµβουλο του Ιδρύµατος της αίτησης 
προδικασίας, συµπληρωµένης µε τα ως άνω, οπότε, µετά τη πάροδο απράκτου εξαµήνου, θα 
κατατεθεί εκ νέου η αγωγή στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Πειραιά – Τακτική ∆ιαδικασία – Τµήµα 
Εµπράγµατο. 

Περαιτέρω: 
1. Όσον αφορά στις ανοικτές χρονίζουσες υποθέσεις καταπατήσεων (Ξυλοκέριζα κλπ.) η 

Ε.Ε. σε συνεργασία µε το νοµικό σύµβουλο του Ιδρύµατος, υπεστήριξε τις σχετικές πραγ-
µατογνωµοσύνες, µε τη συνδροµή τεχνικών συµβούλων, προκειµένου να διαλευκανθούν 
οι χρονίζουσες υποθέσεις, γεγονός που δηµιουργούσε status-quo και κινδύνους για την 
περιουσία. Ήδη σε δύο περιπτώσεις, οι σχετικές πραγµατογνωµοσύνες δικαιώνουν στο 
µέγιστο µέρος τους το Ίδρυµα.. 

2. Όσον αφορά στις διάφορες µικροκαταπατήσεις, παραβιάσεις και αµφισβητήσεις της ιδιοκτη-
σίας της ΑΚΣΣ από ιδιώτες, η Ε.Ε. προέβη στις δέουσες νοµικές και πρακτικές ενέργειες. 

Όλα τα ανωτέρω έγιναν, µερίµνη του µέλους της Ε.Ε. κ. Αθ. Λαµπροπούλου, µε τη στενή κι 
εποικοδοµητική συνεργασία του νοµικού συµβούλου του Ιδρύµατος κ. Αχ. Τσάµη. 
 

3. Συνεργασία µε τις τοπικές αρχές και την κοινωνία  

Η Ε.Ε. συνεργάσθηκε στενά µε το ∆ήµο και την τοπική κοινωνία, στη κατεύθυνση της εξυ-
πηρέτησης των αναγκών τους, όπως: 

� Προέβη σε κατ’ αρχήν παραχώρηση χώρου για τη δηµιουργία συγχρόνου Λυκείου όπισθεν 
των κερκίδων του γηπέδου, καθώς και κλειστού γυµναστηρίου, σε συνάρτηση µε το τοπικό 
ρυµοτοµικό, σε πλήρη συνεννόηση µε τις υπηρεσίες του ΟΣΚ. 

� Συνέδραµε το ∆ήµο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, αλλά πάντοτε εντός του νοµικού πλαισίου, 
στην πρόοδο της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού της νήσου.  

� Συµµετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΙΟΥ.  
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� Συµµετείχε στις εκδηλώσεις της Αρµάτας ενεργά, ιδιαίτερα το 2014, οπότε και προσέφερε 
παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για πρώτη φορά στο νησί, µε την ευγενή συνδρο-
µή του κ. Αθ. Μαρτίνου.  

� Συνέτεινε στην ίδρυση και υποστήριξη του Ναυτικού Οµίλου Σπετσών, τον οποίο  προικοδό-
τησε µε το λεµβοστάσιο και τα σκάφη της ΑΚΣΣ, ενώ τον συνέδραµε αποφασιστικά και 
στην ιδιαίτερα επιτυχηµένη διοργάνωση του 1ου Πανελληνίου Πρωταθλήµατος σκαφών 
τύπου BUG τον Ιούλιο 2015. 

� Προέβη σε υποστήριξη της διεξαγωγής του 1ου ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Τουρνουά Παίδων 
(1st YOUTH CUP - 4/2016), µε συµµετοχή των οµάδων Arsenal FC, Αστέρα Τρίπολης και 
Παναιτωλικού, οι οποίες θα φιλοξενηθούν στην ΑΚΣΣ. 

� ∆ιοργάνωσε τον Ιούνιο του 2014 την Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μουσικής 
� Έθεσε στη διάθεση του ∆ήµου το ιδιόκτητο πυροσβεστικό όχηµα της ΑΚΣΣ 
� Προέβη σε µίσθωση µικρών οικοπέδων µε ευνοϊκούς όρους σε απόρους ή αναξιοπαθούντες 
Σπετσιώτες, υπερασπιζόµενη έτσι και την ιδιοκτησία της ΑΚΣΣ λόγω νοµής. 

� Ενίσχυσε τη συνεργασία της µε τοπικούς επιχειρηµατίες (catering, κυλικείο, Kaiki beach κλπ.). 
� Συνεργάσθηκε µε το ∆ήµο και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων για την επίλυση 
προβληµάτων που ανεφύησαν στο Λύκειο. 

� Φιλοξένησε δωρεάν συγκροτήµατα που συµµετείχαν στους εορτασµούς της Αρµάτας. 
� Φιλοξένησε δωρεάν το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, που συµµετείχε στις ρεγκάτες 2014 
και 2015, καθώς και άλλες ευαγείς οργανώσεις (Παιδικό Χωριό SOS κλπ.) για τη συµµε-
τοχή τους σε δρώµενα του νησιού 

� Φιλοξένησε δωρεάν τα κλιµάκια εκτάκτων πυροσβεστών και αστυνοµικών στις εγκ/σεις της. 
� Προέβη σε τρεις κατά σειρά δενδροφυτεύσεις µε φυτικό υλικό από τη ∆/νση ∆ασών και το 
Ίδρυµα Ιουλίας & Αλεξάνδρου ∆ιοµήδους, µε σκοπό τον εµπλουτισµό και την δηµιουργία 
φυσικής συνέχειας στη βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο της Σχολής αλλά και τη µύη-
ση της µαθητιώσας νεολαίας του Νησιού στις εθελοντικές-περιβαλλοντικές δράσεις. 

� ∆ιένειµε τη σοδειά ελαιολάδου που της αναλογούσε στους απόρους των Σπετσών, σε συν-
εργασία µε την εκκλησία. 

Τέλος, διοργάνωσε τρις το ετήσιο ανοικτό µνηµόσυνο για τους Σωτήριο Ανάργυρο και Μαρίνο 
Κοργιαλένειο, ενώ εκπροσωπήθηκε σε όλα σχεδόν τα σηµαντικά γεγονότα κι εκδηλώσεις (εορ-
τασµούς, καταθέσεις στεφάνων κλπ.) στο νησί. 
 
4. Λοιπές δράσεις 

Κατά τα λοιπά, η Ε.Ε.: 
1. Στο πλαίσιο του Εορτασµού των 50 χρόνων από την έναρξη του θεσµού των Συνεδρίων Μο-
ριακής Βιολογίας στην Α.Κ.Σ.Σ., το 1966, έχει προγραµµατίσει για το τέλος Αυγούστου 2016, 
σε συνεργασία µε το ∆ήµο Σπετσών και τον καθηγητή του Παν/µίου Πατρών κ. Ματσούκα, 
σηµαντικότατη εκδήλωση προς τιµήν του νοµπελίστα James Watson (Nobel Ιατρικής και Φυ-
σιολογίας, για την ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA), κατά την οποία θα αναγορευθεί σε Επίτιµο 
∆ηµότη Σπετσών, για την προσφορά του στην Επιστήµη και την Ανθρωπότητα, αλλά και για 
την υποστήριξη της χώρας µας, ως ένθερµος Φιλέλληνας, και θα µετονοµαστεί το Αµφιθέα-
τρο των Φυσικών Επιστηµών της ΑΚΣΣ, σε «Αµφιθέατρο James Watson & Francis Crick».  

2. Συνέχισε τη συνεργασία µε το ΥΠ.ΕΞ., αλλά και µε την ∆ιεθνή Ολυµπιακή Ακαδηµία, το 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών και τους λοιπούς φορείς του portal GRECT, για 
την υποστήριξη διεθνώς της διενέργειας συνεδρίων και σχετικών δράσεων.  

3. Άσκησε συνετή πολιτική στον τοµέα των δαπανών, περιορίζοντας το προσωπικό στο 
απόλυτα αναγκαίο, ενώ είχε άριστη συνεργασία µε την ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος, 
καρπός της οποίας ήταν και η επίτευξη όλων των ως άνω. 

4. Προέβη σε αναµόρφωση της ιστοσελίδας, δηµιουργία λογαριασµού Facebook και αναβάθ-
µιση του εντύπου υλικού. 

5. Προέβη σε αγορά εξοπλισµού κινητής µικροφωνικής εγκατάστασης κλπ. προκειµένου να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των Συνεδρίων, και στη κατασκευή υποδοµής WΙ-FI internet 
στα κτήρια. 

6. Προέβη σε αναβάθµιση των µέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, µε ενεργητικά και 
παθητικά συστήµατα. 

7. Προέβη σε ανανέωση της διαχειριστικής επάρκειας του Ιδρύµατος µετά από εκτενείς ελέγχους 
του αρµόδιου φορέα επί των πράξεων του Ιδρύµατος, όσον αφορά στα εκτελεσθέντα έργα. 


