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ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τθν κατανομι μακθτϊν ςτα ςχολεία  τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ για το 
ςχολικό ζτοσ 2020-2021 και τθν πρόταςθ τθσ υπθρεςίασ για τθ ςτζγαςθ των αναγκϊν 
των νεοϊδρυκζντων ςχολείων». 

Στο πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ όλων των εμπλεκομζνων φορζων, ωσ προσ τον γενικότερο 
ςχεδιαςμό τθσ ςτζγαςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν αλλά και ειδικϊσ ωσ προσ τθν κατανομι 
των μακθτϊν ςτα Θμεριςια Γυμνάςια και Λφκεια τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, παρακζτουμε  
τα παρακάτω: 

 

ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΟΡΙΚΟ  

Θ υπθρεςίασ μασ, από τριετίασ τουλάχιςτον, είχε ςχεδιάςει και πρότεινε κάκε χρόνο προσ το 
αρμόδιο Υπουργείο Ραιδείασ τθν ίδρυςθ ςχολικϊν μονάδων (6ο Θμεριςιο Γυμνάςιο 
Αλεξανδροφπολθ, 4ο Θμεριςιο Επαγγελματικοφ Λφκειο Αλεξανδροφπολθσ, Λυκειακζσ τάξεισ 
Μουςικοφ Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ). Ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα, 
πάντοτε κατατίκετο ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Αλεξανδροφπολθσ και ελάμβανε κετικι 
ζγκριςθ, φζτοσ όμωσ ζτυχε και τθσ ζγκριςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Θ 
υπθρεςία κεωρεί πολφ ςθμαντικό και ςπουδαίο αυτό το γεγονόσ, αφοφ αν ανατρζξει κανείσ ςτα 
Φφλλα Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ κα διαπιςτϊςει τα εξισ: 

Σε δφο περιοχζσ μόνο τθσ Ελλάδασ ιδρφκθκαν νζεσ ςχολικζσ μονάδεσ (Γενικισ Εκπαίδευςθσ), θ 
μία εξ αυτϊν είναι θ περιοχι μασ. 

Σε πζντε περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ιδρφκθκαν Λυκειακζσ τάξεισ, θ μία εξ αυτϊν είναι θ περιοχι μασ. 

Σε επτά περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ιδρφκθκαν νζεσ ςχολικζσ μονάδεσ (Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ), 
θ μία εξ αυτϊν είναι θ περιοχι μασ. 

Ωσ εκ τοφτου θ υπθρεςία μασ κεωρεί ότι το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων αντιμετϊπιςε 
τθν περιοχι μασ με προνομιακό τρόπο, αναγνωρίηοντασ τθ ςοβαρότθτα τθσ πρόταςθσ και τθν 
αναγκαιότθτα ίδρυςθσ των νζων ςχολικϊν μονάδων. 
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ΕΙΗΓΗΕΙ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Θ υπθρεςία μασ με το υπ’ αρικ. πρωτ.: Φ.2.1/15636/30.10.2019 ζγγραφό τθσ ειςθγικθκε τα 
παρακάτω αιτιματα προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Αλεξανδροφπολθσ: 

Α. ΙΔΡΤΕΙ  

Α.1. Κδρυςθ 6ου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ: 

Τθν ίδρυςθ του  6ου Ημερθςίου Γυμναςίου ςτθν πόλθ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, το οποίο 
προτείνεται να ςτεγαςτεί ςτο κτιριο που  ολοκλθρώνεται ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ πόλθσ 
(περιοχι ΚΕΓΕ), χώρο που ζχει υποδείξει θ Δθμοτικι Αρχι. Θ ίδρυςθ του 6ου Ημερθςίου 
Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ είναι ςυνυφαςμζνθ και ςυνδζεται ευκζωσ με τθ διαδικαςία 
παραμονισ του 4ου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ ςτο χϊρο που ςτεγάηεται και τϊρα.  

Θ αναγκαιότθτα ίδρυςθσ του 6ου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ και θ ςτζγαςι του ςτο κτιριο, θ 
καταςκευι του οποίου ολοκλθρϊνεται, ςε οικόπεδο του Διμου Αλεξανδροφπολθσ ςτθν 
ανατολικι πλευρά τθσ πόλθσ (περιοχι ΚΕΓΕ) τεκμαίρεται για τουσ παρακάτω λόγουσ: 

ΒΕΒΑΙΩΗ 

Μακθτικό Δυναμικό Αϋ τάξθσ των Σχολικϊν Μονάδων τθσ Αλεξανδροφπολθσ: 

 

 Σε καμία από τισ παραπάνω ςχολικζσ μονάδεσ δεν μπορεί να δθμιουργθκεί ακόμθ ζνα 
τμιμα, όπωσ κα ζπρεπε να ςυμβαίνει, λόγω του προβλεπόμενου αρικμοφ μακθτϊν ανά 
τμιμα, εξαιτίασ τθσ μθ φπαρξθσ του αναγκαίου χϊρου ς’ αυτά (αίκουςεσ διδαςκαλίασ). 

 Χωροταξικά θ περιοχι αυτι τθσ πόλθσ δεν καλφπτεται με Γυμνάςιο, και αυτό ζχει ωσ 
ςυνζπεια μια περιοχι που αναπτφςςεται ραγδαία, κακϊσ και τα περίχωρα τθσ πόλθσ 
(Μαΐςτροσ, Απαλόσ) να μθν μποροφν να εξυπθρετθκοφν επαρκϊσ. Στθν περιοχι 
λειτουργοφν Δθμοτικά Σχολεία, όπωσ το 9ο  Δθμοτικό Σχολείο, το 11ο  και 12ο  Δθμοτικό 
Σχολείο, το Δθμοτικό Σχολείο Μαΐςτρου και Απαλοφ. 

 Επομζνωσ θ ίδρυςθ και λειτουργία του κα ςτεγάςει, κατ’ αρχάσ, τισ  αυξθμζνεσ ανάγκεσ 
αυτισ τθσ περιοχισ (Ανατολικι πλευρά τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ), ςτθν οποία δε 
λειτουργεί ςιμερα Γυμνάςιο και κατά δεφτερον κα επζλκει αποςυμφόρθςθ των 
υπολοίπων Γυμναςίων τθσ πόλθσ.  Ππωσ προκφπτει και από τον  παραπάνω πίνακα ο 
αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμα, ςε κάκε Γυμνάςιο τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, 
είναι μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο από τθν κείμενθ νομοκεςία (ο μζγιςτοσ 
αρικμόσ των μακθτϊν που προβλζπεται ανά τμιμα είναι είκοςι επτά). 

 Το μακθτικό δυναμικό υπολογίηεται ςτουσ τριακόςιουσ (300) μακθτζσ, με ςυνολικά 
δεκατρία (13) τμιματα. 

 Ωσ προσ τον αρικμό των κζςεων ευκφνθσ, με βάςθ τον παραπάνω αρικμό των μακθτϊν, 
προβλζπεται μία (01) κζςθ Διευκυντι και δφο (02) κζςεισ υποδιευκυντϊν. 

 

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

Μ.Ο. 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

Μ.Ο. 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

Μ.Ο. 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

Μ.Ο. 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

ΑΛΚΜΟΣ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

Μ.Ο. 

ΜΑΚΘΤΩΝ

2018-2019 143 5 28,60 112 5 22,40 141 5 28,20 105 4 26,25 161 6 26,83 662
2019-2020 146 5 29,20 130 5 26,00 161 6 26,83 132 5 26,40 138 5 27,60 707
2020-2021 147 5 29,40 146 5 29,20 150 5 30,00 141 5 28,20 147 5 29,40 731

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΚΘΤΩΝ

1ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ
ΣΧΟΛΛΚΟ ΕΤΟΣ

2ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΛΟ 

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ
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Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ κα πρζπει να 
εξακολουκιςει να λειτουργεί ςτο χϊρο που ςτεγάηεται και τϊρα, να μθν γίνει θ μετεγκατάςταςι 
του ςτο κτιριο, θ καταςκευι του οποίου ολοκλθρϊνεται, ςε οικόπεδο του Διμου 
Αλεξανδροφπολθσ ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ πόλθσ (περιοχι ΚΕΓΕ), αλλά εκεί να ςτεγαςτεί το 6ο 
Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ, τθν ίδρυςθ του οποίου προτείνουμε δια τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ 
και θ αναγκαιότθτα λειτουργίασ του ζχει εξθγθκεί παραπάνω. 

Α.2. Κδρυςθ 4ου (Ημεριςιου) Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Αλεξανδροφπολθσ: 

Ρροτείνεται θ ίδρυςθ του 4ου (Ημεριςιου) Επαγγελματικοφ Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ και το 
οποίο προτείνεται να ςτεγαςτεί ςτον χϊρο που τϊρα ςτεγάηεται το 2ο Γενικό Λφκειο 
Αλεξανδροφπολθσ, το οποίο προβλζπεται να μετ-εγκαταςτακεί ςτο κτιριο, θ καταςκευι του 
οποίου ολοκλθρϊνεται, ςε οικόπεδο του Διμου Αλεξανδροφπολθσ ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ 
πόλθσ (περιοχι ΚΕΓΕ). 

Επειδι οι εγκαταςτάςεισ του 2ου Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΡΑ.Λ.) Αλεξανδροφπολθσ δεν 
επαρκοφν για τθ ςτζγαςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ που εκδθλϊνει ενδιαφζρον  να φοιτιςει ς’ 
αυτό, ςτουσ υπάρχοντεσ ΤΟΜΕΛΣ και ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΕΣ, θ πρόταςθ εξειδικεφεται ωσ εξισ:  

Οι τομείσ: 

 ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΑΣ  

 ΡΛΘΟΦΟΛΚΘΣ  

να καταργθκοφν από το 2ο Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΡΑ.Λ.) Αλεξανδροφπολθσ και να 
μεταφερκοφν ςτο 4ο  (Θμεριςιο) Επαγγελματικό Λφκειο Αλεξανδροφπολθσ. Με βάςθ τθν ωσ άνω 
πρόταςθ δίνεται θ δυνατότθτα φοίτθςθσ των μακθτϊν, ςφμφωνα με τισ επιλογζσ τουσ και τα 
ενδιαφζροντά τουσ. Το δε επιπλζον κόςτοσ λειτουργίασ τθσ νζασ ςχολικισ μονάδασ, 
ςυνδυαηόμενο με τθν προτεινόμενθ κατάργθςθ των δφο παραπάνω τομζων ςτο 2ο 
Επαγγελματικό Λφκειο (ΕΡΑ.Λ.) Αλεξανδροφπολθσ, κρίνεται πολφ μικρό ζωσ μθδαμινό. 

 Το μακθτικό δυναμικό υπολογίηεται ςτουσ διακόςιουσ πενιντα (250) μακθτζσ, με 
ςυνολικά δζκα (10) τμιματα. 

Α.3. Κδρυςθ  Γ΄ Λυκειακισ τάξθσ ςτο Μουςικό Γυμνάςιο με Λυκειακζσ τάξεισ 
Αλεξανδροφπολθσ: 

Ρροτείνεται θ ίδρυςθ τθσ Γϋ Λυκειακισ τάξθσ ςτο Μουςικό Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ. Επειδι 
υπάρχει θ ανάγκθ να ζχουν διζξοδο και επιλογι οι μακθτζσ που φοιτοφν ςτισ τρεισ (03) τάξεισ του 
Μουςικοφ Γυμναςίου και ςτισ δφο (02) Λυκειακζσ τάξεισ (Αϋ και Βϋ τάξθ Λυκείου). 

 Το μακθτικό δυναμικό, ςτο τζλοσ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, υπολογίηεται 
ςτουσ διακόςιουσ πενιντα (250) μακθτζσ, με ςυνολικά δϊδεκα (12) τμιματα. Ιδθ το 
ςχολείο λειτουργεί με ζξι (06) τμιματα ςτο Γυμνάςιο και δφο (02) Λυκειακζσ τάξεισ, ζνα 
(01) τμιμα ςτθν Αϋ τάξθ και ζνα (01) τμιμα ςτθν Βϋ τάξθ και με ςυνολικό μακθτικό 
δυναμικό εκατόν πενιντα τρεισ (153) μακθτζσ. 

 

Με τθν υπ’ αρικ. 580/2019 (Πρακτικό υπ’ αρικ. 41/2019 τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου Αλεξανδροφπολθσ) απόφαςι του το Δθμοτικό υμβοφλιο Αλεξανδροφπολθσ 
ενζκρινε ομόφωνα τθν παραπάνω πρόταςθ τθσ υπθρεςίασ μασ. 
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ΑΠΟΦΑΕΙ ΤΠΑΙΘ 

Με Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ (Κ.Υ.Α.)  τθσ υφυπουργοφ Ραιδείασ και του υφυπουργοφ 
Οικονομικϊν ιδρφκθκαν οι παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ 
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ζβρου με ζδρα τθν πόλθ τθσ Αλεξανδροφπολθσ: 

1. Το 6ο Θμεριςιο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ (Φ.Ε.Κ. Β2263/12.06.2020) 

2. Θ Γϋ Λυκειακι τάξθ του Μουςικοφ Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ (Φ.Ε.Κ. 
Β2263/12.06.2020), με τον τρόπο αυτό πραγματϊνεται θ ολοκλιρωςθ του Μουςικοφ 
Γυμναςίου με Λυκειακζσ τάξεισ Αλεξανδροφπολθσ.  

3. Το 4ο Θμεριςιο Επαγγελματικό Λφκειο Αλεξανδροφπολθσ (Φ.Ε.Κ. Β2395/17.06.2020) 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Με βάςθ όλα τα παραπάνω, θ υπθρεςία μασ ειςθγείται προσ το Διμο Αλεξανδροφπολθσ και 
ευελπιςτεί ςτθν άμεςθ λιψθ απόφαςθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του, προκειμζνου να 
αντιμετωπιςτεί το οξυμζνο και κατεπείγον πρόβλθμα ςτζγαςθσ των αναγκών των μακθτών που 
επικυμοφν να φοιτιςουν ςε ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ Ζβρου με ζδρα τθν πόλθ τθσ Αλεξανδροφπολθσ: 

 Τθ ςτζγαςθ του 6ου Ημερθςίου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ, ςτο 1ο  κτιριο που  
ολοκλθρώνεται ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ πόλθσ (περιοχι ΚΕΓΕ). 

 Τθ μετεγκατάςταςθ του 2ου Γενικοφ Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ ςτο 2ο  κτιριο που  
ολοκλθρώνεται ςτθν ανατολικι πλευρά τθσ πόλθσ (περιοχι ΚΕΓΕ). 

Κατ’ αυτό τον τρόπο λφνεται ριηικά το πρόβλθμα ςτζγαςθσ των εκπαιδευτικών αναγκών  μιασ 
ευρφτερθσ γεωγραφικά περιοχισ και ταχζωσ αναπτυςςόμενθσ. Σθμειωτζον ότι ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι δεν λειτουργεί άλλθ ςχολικι μονάδα αρμοδιότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ Ζβρου. 

 Τθ ςτζγαςθ του 4ου Ημερθςίου Επαγγελματικοφ Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ, ςτο χϊρο 
που ςιμερα ςτεγάηεται το 2ο Γενικό Λφκειο Αλεξανδροφπολθσ. 

 Τθ δθμιουργία ςυγκροτιματοσ, ςτο χϊρο του πάρκου «Αλτιναλμάηθ» ι όποιον άλλο χϊρο 
επιλζξει θ Δθμοτικι Αρχι,  για τθ ςτζγαςθ των αναγκϊν τθσ Τεχνικισ Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ. Με τον τρόπο αυτό κα απελευκερωκοφν τα κτιρια του 1ου  Θμερθςίου 
Επαγγελματικοφ Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ και του 2ου Θμερθςίου Επαγγελματικοφ 
Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ, τα οποία βρίςκονται ςτον ιςτό τθσ πόλθσ, και κα μποροφν να 
καλφψουν ανάγκεσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Στον ίδιο χϊρο ι και αλλοφ να 
ςτεγαςτοφν, ςε ςφγχρονεσ υποδομζσ, και οι ανάγκεσ του Μουςικοφ Γυμναςίου με 
Λυκειακζσ τάξεισ Αλεξανδροφπολθσ. 
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ΠΡΟΣΑΗ ΑΜΕΗ, ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ  ΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

 Θ υπθρεςία μασ προτείνει τθν προςωρινι παραχώρθςθ τεςςάρων (04) αικουςϊν (ζνασ 
όροφοσ) ςτο κτιριο (ΡΑΑΤΘΜΑ 3ου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ, πρϊθν Ρ.Ε.Κ.), που 
βρίςκεται ςτθν αυλι όπου ςτεγάηονται το 1ο Θμεριςιο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ 
«ΛΕΟΝΤΑΛΔΕΛΟ», το 3ο  Θμεριςιο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ "ΔΟΜΝΑ ΒΛΣΒΛΗΘ"  και το 
4ο Θμεριςιο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ, για τθ ςτζγαςθ των αναγκϊν του 6ου Ημερθςίου 
Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολθσ (Διοίκθςθ και αίκουςεσ διδαςκαλίασ). Τθ διάκεςθ από μία 
αίκουςα ςτα παρακείμενα κτιρια του 1ου Θμεριςιου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ 
«ΛΕΟΝΤΑΛΔΕΛΟ» και του 4ου Θμεριςιου Γυμναςίου Αλεξανδροφπολθσ. 

 Τθν προςωρινι παραχώρθςθ του «παραρτιματοσ» του 3ου Γενικοφ Λυκείου 
Αλεξανδροφπολθσ, το οποίο τϊρα ςτεγάηει μερικϊσ τισ ανάγκεσ του 2ου Γενικοφ Λυκείου 
Αλεξανδροφπολθσ, για τθ ςτζγαςθ του νεοϊδρυκζντοσ 4ου Θμερθςίου Επαγγελματικοφ 
Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ. Τθ μεταφορά τθσ Σχολικισ Βιβλιοκικθσ του 3ου Γενικοφ 
Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ, που βρίςκεται ςτουσ χϊρουσ του 2ου Γενικοφ Λυκείου 
Αλεξανδροφπολθσ, ςε αίκουςα ι αίκουςεσ του 3ου  Γενικοφ Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ. 
Εάν δε υπάρχει θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ προκαταςκευαςμζνθσ αίκουςασ, αυτό κα 
αποτελοφςε τθ βζλτιςτθ λφςθ για τθ μεταφορά τθσ Σχολικισ Βιβλιοκικθσ. Τθν προςωρινι 
παραχϊρθςθ αρικμοφ αικουςϊν του 3ου  Γενικοφ Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ για τθ 
ςτζγαςθ του νεοϊδρυκζντοσ 4ου Θμερθςίου Επαγγελματικοφ Λυκείου Αλεξανδροφπολθσ. 

Η λφςθ αυτι ςθμειωτζον προτείνεται ωσ  προςωρινι και εξαιρετικισ ανάγκθσ και δεν μπορεί 
να ςυνεχιςτεί για το επόμενο ςχολικό ζτοσ, ιτοι για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022. 

 

ε κάκε περίπτωςθ αναμζνουμε άμεςα τθν απόφαςθ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, κακώσ κα 
πρζπει να προετοιμαςτοφν οι χώροι πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων. 

υνθμμζνα: 

1. Αρχείο καταγραφισ των κτθριακϊν υποδομϊν 

2. Αρχείο καταγραφισ του Μακθτικοφ Δυναμικοφ 

 

 Ο Διευκυντισ τθσ ΔΛΔΕ ΕΒΟΥ  
 

Αποςτολακοφδθσ Στζργιοσ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Διμο Αλεξανδροφπολθσ 

2. Δθμοτικι Επιτροπι Ραιδείασ του Διμου 
Αλεξανδροφπολθσ 

3. Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Διμου Αλεξανδροφπολθσ 

4. Σχολεία τθσ πόλθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ  

5. Συλλόγουσ Γονζων – Κθδεμόνων των ςχολικϊν 
μονάδων τθσ Αλεξανδροφπολθσ (Δια των 
Διευκυντϊν/ντριων των αντίςτοιχων ςχολικϊν 
μονάδων) 

6. Αϋ Ε.Λ.Μ.Ε. ΕΒΟΥ 
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