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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε. 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν 

2. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/39504/10-04-2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1156/Β’/10-04-2012) «Οργανισμός του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» 

3. Το αρ. 2 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α /01-03-02012)  «Νοσοκομεία ΕΣΥ – Ενιαία ΝΠΔΔ» με ισχύ 
από 01-01-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

4. Την υπ’ αριθμ. Γ2α/10544/16 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5505/Β’/10-12-2018) «Τροποποίηση – συμπλήρωση  
Οργανισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου»

5. Τις παρ. 1γ & 2α,β,γ του αρ. 165 του Ν.4600/09-03-2019 «Επαναφορά διοικητικής και 
περιουσιακής αυτοτέλειας σε νοσοκομεία ΕΣΥ» 

6. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Ποικ 91633/30.12.2019 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1115/ Τ΄ 
ΥΟΔΔ/31-12-2019) «Διορισμός Διοικητή Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης»

7. Τον Οργανισμό του ΔΙΕΚ σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν δυο (2) θέσεις στον κλάδο ΠΕ 18 
Εκπαιδευτικού προσωπικού και είναι κενές

8. Τις διατάξεις του αρ. 27 παρ. 14 & 15 και αρ. 38 παρ. 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν

9. Τις διατάξεις του αρ. 87 παρ. 2 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και άλλες διατάξεις».

10. Την υπ’ αριθμ. Κ5/160259 (ΦΕΚ 5837/Β’/15/12/2021) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Δ.Β.Μ.&Ν.) 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
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11. Την υπ’ αριθμ. Γ6α/ΓΠ οικ. 39042 (ΦΕΚ 3635/Β΄/11-07-2022) ΚΥΑ της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Μετατροπή Δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β., σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν. 4763/2020 (Α΄254)»

12. Την υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.7037 (ΦΕΚ 4445/Β’/22-08-2022) ΚΥΑ της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας: «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. 
Ε.Κ.Α.Β»

13. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.64736/01-09-2017 Απόφαση «Διαδικασία – κριτήρια για την επιλογή 
εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΔΙΕΚ)» του Ν.4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

14. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.12972/22-5-2015 Απόφαση (ΦΕΚ 1038/Β΄/03-06-2015) «Ίδρυση Δημοσίων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης  αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

15. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1566/85(ΦΕΚ Α΄167/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.».

16. Την υπ’ αριθμ. 1589/21-03-2017 Διαπιστωτική πράξη Διοικητή του Π.Γ.Ν. Έβρου (ΦΕΚ 1757/Β΄/22-
05-2017) με θέμα «Αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη οργανικών θέσεων της ΕΠΑΣ Βοηθών 
Νοσηλευτών στο Δ.Ι.Ε.Κ.»

17. Την υπ’ αριθμ. Κ1/104717/ 10-08-2020 Απόφαση Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων 
«Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 
3393/Β’/13-08-2020)

18. Την υπ’ αριθμ. K5/124304/04-10-2021 Απόφαση Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων 
«Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 
3393/Β’/06-10-2021)

19. Τα οριζόμενα στην  παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/2019): «Από 01-09-2020 
η Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου 
εκπαιδευτής να συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη 
τυπικής εκπαίδευσης»

20. Την υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.23735 (ΦΕΚ 2712/Β΄/01-06-2022) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Υγείας: «Ορισμός ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2022-
2023».

21. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 41212/15-09-2022 έγγραφο της Διευθύντριας του Δ.Ι.Ε.Κ.-Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης με θέμα «Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Δ.Ι.Ε.Κ.–Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης με την μετακίνηση και ανάθεση  εκπαιδευτικών  καθηκόντων  σε  εργαζόμενους  
Ιατρούς  και  Νοσηλευτές  του  Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023».

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

      Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) Nοσηλευτές/τριες*, κατηγορίας Τ.Ε. (πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), κατόχων πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή και αλλοδαπής και με πιστοποιημένη 
εκπαιδευτική επάρκεια, προκειμένου να μετακινηθούν από τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του 
Π.Γ.Ν.Α. στο Δ.Ι.Ε.Κ. ως εκπαιδευτές, για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του Δ.Ι.Ε.Κ. Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης, για το διδακτικό έτος 2022-2023 και για τα παρακάτω μαθήματα:
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Μάθημα Εξάμηνο Διδακτικό έτος

Νοσηλευτική - Πρακτική στο Νοσοκομείο ΙΙ Γ’ 2022Β

Νοσηλευτική - Πρακτική στο Νοσοκομείο Ι Β’ 2023Α

Νοσηλευτική - Πρακτική στο Νοσοκομείο ΙΙΙ Δ’ 2023Α

*Διευκρινίζεται ότι ο/η πρώτος/η επιλέγων/ουσα θα είναι πλήρους απασχόλησης για το διδακτικό έτος 
2022-2023, ενώ ο/η δεύτερος/η θα απασχολείται για τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια του 
εαρινού εξαμήνου 2023Α.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο φάκελος με τα κάτωθι δικαιολογητικά που θα συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου, θα πρέπει να 
κατατεθεί στη Γραμματεία του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης (Κεντρικό Πρωτόκολλο 1ος όροφος), το αργότερο 
μέχρι και την Παρασκευή 23/09/2022 και ώρα 14:00΄: 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

 Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

 Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων.

 Αντίγραφα επιμορφώσεων, διδακτικής εμπειρίας, ξένων γλωσσών, γνώσης Η/Υ σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα της πρόσκλησης.

Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4250/2014. 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η επιλογή των εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως 
αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθ. K5/124304/04-10-2021 «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 3393/Β’/06-10-2021)

Η μοριοδότηση για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 29
1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα αθροιστικά) 27

1.1.α. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ -ΤΕΙ) σχετικό με το αντικείμενο 
των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων. 7

1.1.β Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων 
ειδικοτήτων 8

1.1.γ Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων 
ειδικοτήτων 4

1.1.δ Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 5
1.1.ε Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο 2
1.1.στ Δεύτερο Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 1
1.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης)
(Μοριοδοτείται η παρακολούθηση αποκλειστικά ολοκληρωμένων επιμορφώσεων. Στο 
αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων 0,25 μόρια ανά 100 ώρες, με μέγιστο 
αριθμό μορίων 2. Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 
ωρών, καθώς και ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κ.λπ.)

2
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Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ
με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών
Σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου να συμμετέχει στην Πρόσκληση ως 
Εμπειροτέχνης, τα πεδία 1.1.α.1, 1.1.α.2,1.1.α.3, 1.1.β, 1.1.γ, 1.1.δ, 1.1.ε και 
1.1.στ δεν μοριοδοτούνται.

3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 18
2.1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο των 
προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων
(1 μόριο ανά 200 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 13)

13

2.2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε δομές της τυπικής εκπαίδευσης [Αναγωγή για 
μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ.Α ΓΠ/200082(Φ.Ε.Κ. 
2844 τ. Β΄/23-10-2012)]
Παρεχόμενη Εκπαίδευση ή Κατάρτιση σε Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια Εκπαίδευση 
μέγιστο αριθμό τα 2 μόρια για το σύνολο των δομών τυπικής εκπαίδευσης.
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, 
εκπαιδευτικής άδειας ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται 
όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 )

2

2.2.α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
(1 μόριο ανά έτος)
2.2.β ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(1 μόριο ανά έτος)
2.2.γ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
(0.5 μόριο ανά έτος )
2.3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης - 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ
(1 μόριο ανά 300 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

3

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 40
Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων 
ειδικοτήτων (1 μόριο ανά έτος με ανώτερο τα 40 μόρια). 
(Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως: συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης 
επαγγέλματος, φορολογική ενημερότητα και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που να 
πιστοποιεί την πλήρη, μερική ή άλλου τύπου απασχόληση. Ο υποψήφιος 
μοριοδοτείται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση. (δεν συνυπολογίζεται η 
εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη 
μοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία).

40

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 10
4.1 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
4.1.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
4.1.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 2
4.1.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2) 3
4.2 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
4.2.α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
4.2.β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5
4.2.γ Άριστη Γνώση (επίπεδο C2) 2
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

4.3 ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 του ΥΠΠΕΘ ή 
πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

3

4.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(Ν.3879/2010 ΦΕΚ Α΄163) 5

ΣΥΝΟΛΟ: 100
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       Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται 
με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός), το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το 
χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση 
μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Επιμόρφωση 
προερχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π., 
Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, 
απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. Η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης 
με υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης 
των υποψηφίων.

      Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του ν.4186/2013 
(ΦΕΚ Α’ 193). Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των θέσεων από πιστοποιημένους εκπαιδευτές 
καλύπτονται από τους λοιπούς αιτούντες με βάση τη μοριοδότησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας 
κάλυψης των θέσεων με τα παραπάνω προβλεπόμενα κριτήρια, η πλήρωση των θέσεων θα 
πραγματοποιηθεί με κριτήριο την προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση με αυτή της πρόσκλησης και την 
αξιολόγηση των  διδακτικών ωρών.

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από τη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. του Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00΄-14:00΄, στα τηλέφωνα 2551352233 
- 2551352234 και στο e-mail: diek@pgna.gr.

    Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 
Α΄), καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης (www.pgna.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΦΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
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