
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2 - 28/1/2020  της Τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουφλίου. 

 

ΘΕΜΑ:10ο   ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2020   

Αριθμός 

Απόφασης 

23/2020  

 
Εξέταση Αίτησης Ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης  Ευκαιρίας στο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

 

 

  Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28  

Ιανουαρίου   του έτους 2020  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 

18:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Σουφλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 543-23/1/2020  έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα 

μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 

87). 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 

είκοσι επτά (27) μελών παρευρίσκονταν οι είκοσι πέντε (25)  ήτοι: 

 

Παρόντα Μέλη      

1. Δαρούσης Δημήτριος  

2. Δημούτσης Αθανάσιος  

3. Δουκαλέτσης  Γεώργιος   

4. Κοτζά  Γιουσούφ  

5. Πιτιακούδης Μιχαήλ  

6. Καχρεμάν Μεχμέτ  

7. Τσιαμίτας Θεόδωρος  

8. Παπατσιλέκας Θωμάς  

9. Γκαϊδατζής Νικόλαος 

10. Γκαπιτσάκης Ιωάννης 

11. Γκουστούδης Νικόλαος 

12. Δαβής Απόστολος 

13. Καλιούνης  Ιωάννης 

14. Καραγιάννης Χρήστος 

15. Πατέλης Απόστολος 

16. Κουφάκη Σοφία  

17. Τσιακίρης Σταμάτιος 
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18. Ματθαιουδάκης Γεώργιος 

19. Σαληογλού Αλή 

20. Παρασκευάς Παρασκευάς   

21. Χαριτούδης  Αθανάσιος 

22. Μιδάλκος Παναγιώτης 

23. Σκαρκάλας Παναγιώτης   

24. Αρβανίτης Απόστολος   

25. Τασμαλής Σαράντης   

  

      

Απόντα Μέλη 

 1.  Πουλιλιός  Ευάγγελος   

 2.  Καμέρ Τζεμίλ  

       

Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων      

1. Μποσταντζή Μεχμέτ  –Πρόεδρος Κοινότητας Μικρού Δερείου 

2. Θεοχαρίδης Δημήτριος - Πρόεδρος Κοινότητας Μαυροκκλησίου  

3. Σαλήογλου Αλή  - Πρόεδρος Κοινότητας Πρωτοκκλησίου 

4. Καραθανάσης Δημήτριος  - Πρόεδρος Κοινότητας Λαγυνών  

5. Παπαλεξανδρής Ιωάννης  - Πρόεδρος Κοινότητας Σουφλίου 

6. Παπαδοπούλου Πυργούλα-Πρόεδρος Κοινότητας Φυλακτού  

 

   Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Καλακίκος προσκλήθηκε και παρίσταται 

στη συνεδρίαση. 

  Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Τσιροπούλας Δημήτριος 

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

    

   Ο Πρόεδρος κος Δημούτσης Αθανάσιος, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10ο θέμα 

της ημερήσιας με τίτλο Εξέταση Αίτησης Ίδρυσης Σχολείου Δεύτερης  

Ευκαιρίας στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο 

Διοικητικών κ Οικονομικών – κ.Τσιαμίτα  Θεόδωρο ο οποίος  έθεσε 

υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:   

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένας θεσµός που παρέχει την 

ευκαιρία σε άτοµα άνω των 18 ετών, που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, 

να ολοκληρώσουν την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Το Σχολείο 

Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δηµόσιο σχολείο και παρέχει στους 

αποφοίτους του, απολυτήριο ισότιµο του Γυμνασίου.  

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι 18 μήνες 

(δύο σχολικά έτη) οι οποίοι κατανέµονται σε δύο 9µηνα και οι ώρες 

διδασκαλίας είναι 25 την Εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, 

απογευµατινές ώρες, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή με προτεινόμενο 

χώρο στο Γυμνάσιο Σουφλίου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διετούς 
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φοίτησης του εκπαιδευόµενου πιστοποιείται µε τίτλο ισότιµο µε το 

απολυτήριο του Γυμνασίου.  

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θεσμοθετήθηκαν µε το Ν. 

2525/1997 και η ίδρυσή τους γίνεται µετά από απόφαση του Δηµοτικού 

Συμβουλίου και διατύπωση σχετικού αιτήµατος. 

 

Στο Δήµο µας διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης Σχολείου ∆εύτερης 

Ευκαιρίας, µε δεδομένο το ότι ήδη υπάρχουν 40 υπεύθυνες δηλώσεις 

από δηµότες, οι οποίοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις 

υπηρεσίες του.  

 

Φοιτώντας κανείς στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας :  

• Κατακτά βασικές γνώσεις και δεξιότητες.  

• Διδάσκεται µε μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες μαθητές.  

•Παρακολουθεί ένα ευέλικτο πρόγραµµα προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις δυνατότητές του.  

• Στηρίζεται σε κάθε βήµα του από τους συµβούλους του 

σχολείου.  

 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο και ευέλικτο 

Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υπηρετεί την καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού µέσω της εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα των 

Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και περιλαμβάνει και 

μαθήματα ειδικού περιεχομένου όσον αφορά την Περιβαλλοντική, 

Πολιτισμική και Κοινωνική Εκπαίδευση αλλά και Συμβουλευτική 

Σταδιοδρομία, τα οποία διδάσκονται από το κατάλληλα καταρτισμένο 

εκπαιδευτικό προσωπικό .  

 

Πήρε το λόγο ο Γυμνασιάρχης κ. Πέτρος Κωνσταντινίδης  και είπε 

ότι το Γυμνάσιο Σουφλίου διαθέτει 15 ( δεκαπέντε )  τουλάχιστον 

αίθουσες και τους κατάλληλους Η/Υ με εξοπλισμό, εργαστήριο 

πληροφορικής, γραφεία και βοηθητικές αίθουσες καθώς και κλειστό 

γυμναστήριο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώρος μαθημάτων 

και ότι έχουν συγκεντρωθεί 40 ( σαράντα ) υπεύθυνες δηλώσεις ατόμων 

( ανδρών και γυναικών ) που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ΣΔΕ.  

Με το αρ. 539/ 2019 έγγραφό του το Γυμνάσιο Σουφλίου, αιτείται προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου να εγκρίνει την πρωτοβουλία τους και 

να προωθήσει το αίτημα στους αρμόδιους φορείς. 

Πήρε το λόγο ο Δήμαρχος κ. Καλακίκος Παναγιώτης, ευχαρίστησε 

τον Γυμνασιάρχη  για την εισήγηση και είπε ότι το ΣΔΕ αποτελεί ένα 

ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα αναβαθμίσει την παιδεία στο 

Δήμο μας και θα συντελέσει στην επανασύνδεση των εκπαιδευομένων 

στο σύστημα εκπαίδευσης. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, προτείνεται µε τη σηµερινή µας 

απόφαση να εγκρίνουµε :  

ΑΔΑ: ΨΛΘ6Ω15-Δ63



1. Το αίτημα του Γυμνασίου Σουφλίου για την ίδρυση Σχολείου 

Δεύτερης Ευκαιρίας  και την υποβολή του σχετικού αιτήµατος στο 

Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τους αρμόδιους φορείς.  

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω νόµιµες 

ενέργειες για την εφαρμογή της απόφασης του Δηµοτικού  Συµβουλίου.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού 

έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εγκρίνει το αίτημα του Γυμνασίου Σουφλίου για την ίδρυση 

Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  και την υποβολή του σχετικού αιτήµατος 

στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τους αρμόδιους 

φορείς, για την «Ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο 

Δήμο Σουφλίου».  

 

2. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο ∆ήµου Σουφλίου, για τις περαιτέρω 

νόµιµες ενέργειες για την εφαρµογή αυτής της απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2020. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Δημούτσης Αθανάσιος 
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