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Αλαθνξηθά κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Ακπεηείνπ ρνιήο Καΐξνπ ζηελ ειεθηξνληθή 

εθεκεξίδα "ΠΤΡΑΜΙ" θαη ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο Καΐξνπ  είλαη 

αλαγθαίν λα δηεπθξηληζζνύλ ηα αθόινπζα: 

α) ην Γξαθείν ηνπ πληνληζηή Δθπαίδεπζεο  οσδεμίαν ζτέζιν έρεη κε ην  

δεκνζίεπκα, ην νπνίν αλαξηήζεθε ζηηο 7/5/2020 ζηελ Δθεκεξίδα Νέν Φσο/ηζηόηνπν 

ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο Καΐξνπ ζρεηηθά κε ηελ Ακπέηεην ρνιή. Σνύην αθνξά 

ηνπο ζπληάθηαο ηνπ θαη κόλνλ. 

β) Ο Γηεπζπληήο ηεο Ακπεηείνπ ρνιήο Καΐξνπ είλαη πάληα ν Αξρηεπίζθνπνο 

ηλαίνπ. Ωο αλαπιεξσηήο ηνπ ηνπνζεηείηαη από ην Γ..Δ.  Καΐξνπ εθπαηδεπηηθόο ηεο 

εγθξίζεσο ηνπ Αξρηεπηζθόπνπ. Η Τπεξεζία καο ηεξεί ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

(άξζξα 11, παξ. β' , θαη 14, παξ.3, Ν.4415/2016 (ΦΔΚ 159, η. Α')  θαη ηελ 

αθνινπζνπκέλε δηνηθεηηθή πξαθηηθή σο πξνο ηνλ νξηζκό ησλ Αλαπιεξσηώλ 

Γηεπζπληώλ ηεο Ακπεηείνπ. Σνύην έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Αλαπιεξώηξηαο 

Γηεπζύληξηαο θαο . Μπέηα, όηαλ κε ηελ αλαρώξεζε ηεο, ζηηο 19/3,  ζηελ Διιάδα 

ρξεηάζζεθε λα ηνπνζεηεζεί λέν πξόζσπν, εξσηήζεθε ν Φνξέαο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ δηαδνρηθά ηα πξόζσπα πνπ ππνδείρζεθαλ από ηνλ Φνξέα: αξρηθά  ε 

θα Γ. Αθαναζοπούλοσ, θαη ελ ζπλερεία,  όηαλ ε απηή επαλαπαηξίζζεθε, ν θνο Μ. 

Λαμπρόποσλος κε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Γηεπζύλζεσο ηεο Ακπεηείνπ. Δηδηθόηεξα, 

ζην έγγξαθν νξηζκνύ ηεο θαο Αζαλαζνπνύινπ αλαθέξεηαη ξεηά όηη ηνύην γίλεηαη 



δηόηη ε θα Μπέηα, επξηζθνκέλε ελ αδεία ζηελ Αζήλα, αδπλαηεί λα επηζηξέςεη ζηελ 

Αίγππην γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. πλεπώο, ε θα Μπέηα, άκα ηε επηζηξνθή ηεο, 

νςέπνηε ηνύην γίλεη θαη  εθ’ όζνλ ζπλαηλεί ν Αξρηεπίζθνπνο, δύλαηαη λα αλαιάβεη εθ 

λένπ ηα θαζήθνληα ηεο Αλαπιεξώηξηαο Γηεπζύληξηαο. 

γ) Βάζεη ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ππ' αξηζκόλ Γ1α/ΓΠ.νηθ.20021/ΦΔΚ 

956, η. Β'/21-3-2020 νξίζζεθε όηη ζηακαηά ε δηα δώζεο δηδαζθαιία, αιιά νη 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζρνιείσλ ζπλερίδνληαη θαλνληθά. Η ηζρύο ηεο ελ ιόγσ 

δηαηάμεσο παξαηάζεθε έσο θαη ηελ 31-5-2020. Πεξαηηέξσ, νη πξντζηάκελνη ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ επηθνξηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εμ 

απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο (ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο) θαη ζπλεξγάδνληαη γη' απηόλ 

ηνλ ζθνπό κε εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο, καζεηέο, ην Γξαθείν πληνληζηνύ Δθπαίδεπζεο 

θαη ηηο εηδηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ Αζήλα. Δπηπξνζζέησο, 

ζπλεξγάδνληαη κε όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο θαη  Τπεξεζίεο γηα ηελ 

δηνξγάλσζε ηνλ πξνζερή Ινύλην ηόζν ησλ εμεηάζεσλ αξαβνκάζεηαο, όζν θαη ησλ 

εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ ζηα αηγππηηαθά ΑΔΙ. 

Καηαιεθηηθά, επειπηζηώ ζε πξνζσπηθή επαθή κε όια ηα εκπιεθόκελα κέξε, ώζηε λα 

απνθεύγνληαη νη παξεμεγήζεηο νη νπνίεο νθείινληαη ζε ειιηπή πιεξνθόξεζε. 

       

 

 


