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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 26 / 2021  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 6 / 2021  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου (Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις) 

στο Δήμο Αλεξανδρούπολης». 

 

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 14η  Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 15:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από 

την  με αριθ. πρωτ. 11064 /  9/04/2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010 

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  

του N. 4635/19, τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου, τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 

163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020 και με τις μέχρι τώρα σχετικές ΔΙΔΑΔ 

εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, καθώς και την τελευταία εκδοθείσα 

ΔΙΔΑΔ/Φ69/154/οικ.6020/05.04.2021. 

 

 

 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  

 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  

 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 8) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

 9) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 

 10) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 11) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 12) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 13) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 14) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 15) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

 16) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 18) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 21) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 22) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 24) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 25) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 26) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 27) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

 28) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 

 29) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 30) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 31) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 

 32) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 33) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

 34) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 35) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 36) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 

 37) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 38) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες  την απόλυτη 

πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 

Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 

ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 

παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη. 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Δημήτριος Κολιός  κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, 

εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ίδρυση Καλλιτεχνικού 

Σχολείου (Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» 

δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Ζαμπούκη Ιωάννη, ο οποίος, ως εισηγητής του 

θέματος, λέει τα εξής: 

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 8 του 

Ν.3194/03 (ΦΕΚ267Α) : 

α)Ιδρύονται καλλιτεχνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια με 

λυκειακές τάξεις) σε ορισμένες πόλεις της χώρας. Σκοπός των καλλιτεχνικών 

αυτών σχολείων είναι η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η στήριξη του 

ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες, η καλλιέργεια  και η εκπαίδευση των 

δεξιοτήτων και κλίσεων που διαθέτουν και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν 

να ακολουθήσουν επαγγελματική κατεύθυνση στον χώρο του θεάτρου, του χορού, 

και των εικαστικών τεχνών, χωρίς παράλληλα να υστερούν σε γενική παιδεία.  

β) Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία περιλαμβάνουν τις εξής κατευθύνσεις: α)Εικαστικών 

Τεχνών, β)Χορού και γ)Θεάτρου-Κινηματογράφου. 

γ)Οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

με αριθμό 3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649 Β' της 7.9.1988), η οποία κυρώθηκε με το 

στοιχείο Γ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α'), εφαρμόζεται αναλόγως 

και για τα καλλιτεχνικά σχολεία της προηγούμενης περίπτωσης. Η επιτροπή που 

προβλέπεται στην απόφαση αυτή ονομάζεται για τα καλλιτεχνικά σχολεία ως 

"Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων". 

 

Σύμφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) , την 

παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και την παρ.2 Άρθρο 204 του Ν. 

4610/2019 : 

1. Η ίδρυση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων 

γίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως… 

5. Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων γνωμοδοτεί το δημοτικό 

συμβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 1566/1985. 

 

Και έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση 107922/Γ7/3-10-2003, (ΦΕΚ 

1497/τ.Β'/10-10-2003): «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων 
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(Καλλιτεχνικών Σχολείων)» και την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 21320/Δ2/2021       

(2ΦΕΚ 886/Β/5-3-2021) «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων».  

 

Κρίνουμε απαραίτητη την Ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου (Γυμνάσιο 

με λυκειακές τάξεις) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,  καθώς συνηγορούν σε αυτό 

τα παρακάτω επιχειρήματα:  

1.Νευραλγική γεωγραφική θέση: Η μη λειτουργία Καλλιτεχνικού Σχολείου στην 

Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθιστά αναγκαία την ίδρυσή 

του, αναμένοντας να προσελκύσει μαθητές τόσο από την ακριτική Ορεστιάδα όσο 

και από εταίρους γειτονικούς νομούς, καθώς το πλησιέστερο Καλλιτεχνικό Σχολείο 

που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα είναι αυτό της Θεσσαλονίκης. 

2.Παρουσία σχολών χορού, θεατρικών ομάδων και εικαστικών εργαστηρίων: Πέρα 

των ωδείων (3) και της φιλαρμονικής (σε Αλεξανδρούπολη και Φέρες), στον Δήμο 

μας λειτουργούν σχολές χορού (5), καλλιτεχνικοί όμιλοι, θεατρικές ομάδες (4) και 

εικαστικά εργαστήρια (7) με δυναμική παρουσία στα πολιτιστικά-καλλιτεχνικά 

δρώμενα όχι μόνο της περιοχής μας αλλά και όλης της χώρας. Η ύπαρξή τους 

αποδεικνύει το έκδηλο ενδιαφέρον μαθητών και γονέων για τη μουσική και 

καλλιτεχνική παιδεία. 

3.Πλούσια πολιτιστική παράδοση: Η Αλεξανδρούπολη και η ευρύτερη περιοχή της 

Θράκης διαθέτει πλούσια πολιτιστική παράδοση. Οφείλουμε να διατηρήσουμε και 

να μεταλαμπαδεύσουμε τη συλλογική μνήμη.   

4.Λειτουργία Μουσικού Σχολείου: Στην πόλη µας ήδη λειτουργεί το Μουσικό 

Σχολείο το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τη σχολική χρονιά 2015-16 και ήδη 

απαριθμεί περισσότερους από 170 μαθητές τυγχάνοντας μεγάλης αποδοχής κοινού 

και πανελλήνιας αναγνώρισης. 

5.Τον Σεπτέμβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το πρώτο διεθνές 

φεστιβάλ στη Θράκη, με μεγάλη συμμετοχή δημιουργών και εξίσου μεγάλη 

απήχηση στο κοινό. Ένα φεστιβάλ που επιδιώκουμε να καταστήσουμε θεσμό στα 

πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μας. 

6.Παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος σε συνεργασία με διακεκριμένους 

επαγγελματίες καλλιτέχνες, όπως η πρόσφατη συνεργασία του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης με τη διακεκριμένη διεθνώς ερμηνεύτρια, σκηνοθέτιδα και 

χορογράφο Αποστολία Παπαδαμάκη και τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου με τη 

συμμετοχή παιδιών από καλλιτεχνικές σχολές της Αλεξανδρούπολης. 

Συνημμένα: η θετική εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η θετική 

γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας καθώς και η 

θετική εισήγηση της προϊσταμένης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 

Έβρου”. 

 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων, μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την 

εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, όπως 

και  αυτές της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο 38 ψηφισάντων,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Γνωμοδοτεί θετικά για την Ίδρυση Καλλιτεχνικού Σχολείου (Γυμνασίου με 

λυκειακές τάξεις) στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, για τους λόγους, όπως 

αναφέρονται, στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.  
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 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 

 

Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

    Δημήτριος Κολιός 
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