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Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου – Διάσωση την τελευταία στιγμή χάρη στον ENISA 
 

To σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας του Ηράκλειου (ΣΕΠ), σώθηκε προσωρινά, την τελευταία στιγμή πριν 

χάσει την πιστοποίηση του ως Ευρωπαϊκό σχολείο. Το διοικητικό συμβούλιο (Board of Governors) 

παράτεινε τη λειτουργία του σχολείου για δυο ακόμη χρόνια – με την αυστηρή προϋπόθεση πως όλα τα 

εκκρεμή ζητήματα θα διευθετηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα.    

 

Το διοικητικό συμβούλιο (Board of Governors - BoG) των Ευρωπαϊκών σχολείων αποφάσισε την Πέμπτη 10 

Απριλίου, να δώσει στις Ελληνικές Αρχές μια ακόμη ευκαιρία να λύσουν τα αναγνωρισμένα προβλήματα του 

Ευρωπαϊκού σχολείου του Ηρακλείου. Στο σχολείο δόθηκε μια διαπίστευση υπό όρους για δυο ακόμα 

χρόνια, η οποία περιλαμβάνει μια επαναληπτική επίσκεψη από μια ομάδα πιστοποίησης που θα ελέγξει, ότι 

όλοι οι όροι έχουν εκπληρωθεί.  

 

Το συμβούλιο ενημερώθηκε πως οι δάσκαλοι του Ευρωπαϊκού σχολείου καθώς και οι μαθητές εργάζονται 

κατά κανόνα πολύ καλά παρά το γεγονός πως τα προβλήματα με τα κτίρια του σχολείου καθώς και τα 

διοικητικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν. Οι Ελληνικές Αρχές έχουν δώσει συγκεκριμένες υποσχέσεις για 

την διευθέτηση μιας σειράς εκ των προβλημάτων αυτών. Καθοριστικής σημασίας προς αυτή την εξέλιξη 

ήταν επίσης η ισχυρή παρέμβαση του ENISA καθώς και η υποστήριξη του συλλόγου γονέων του σχολείου. 

 

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού, Δρ. Udo Helmbrecht και ο επικεφαλής διοίκησης, Δρ. Paulo 

Empadinhas, σχολίασαν από κοινού: "Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βρέθηκε προσωρινή  λύση, προς 

όφελος των γονέων, των εργαζομένων στον ENISA και άλλων, της πόλης του Ηρακλείου και της Κρήτης. 

Αποτελεί προαπαιτούμενο για τον Οργανισμό να υπάρχει Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Κρήτη, 

προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί και να προσλαμβάνει  προσωπικό. Για το λόγο αυτό είμαστε πολύ 

ικανοποιημένοι που βρέθηκε αυτή η προσωρινή λύση ενώ την ίδια στιγμή υπογραμμίζουμε πως τα 

προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την επιτροπή, πρέπει να επιλυθούν άπαξ και δια παντός από τις 

ελληνικές αρχές". 

 

Η επίσημη απόφαση του συμβουλίου αναμένεται να δημοσιευθεί μετά την επιστροφή τους στις Βρυξέλλες. 

 

Γενικές Πληροφορίες:  

 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ENISA,που έχει σαν έδρα του Ηράκλειο, συναντήθηκε πρόσφατα με τις 
τοπικές αρχές του Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς επίσης και με το Υπουργείο 
Μεταφορών στην Αθήνα για τη διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων σχετικά με το σχολείο.  

 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
https://www.youtube.com/user/ENISAvideos
http://www.pinterest.com/enisaeu/
http://www.slideshare.net/enisa_eu/presentations
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://www.eursc.eu/index.php?id=160&l=2
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-gr/10-hronia-stin-kriti
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-gr/sinantisi-enisa-me-to-ipourgio-ipodomon-metaforon-diktion
https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/prs-in-gr/sinantisi-enisa-me-to-ipourgio-ipodomon-metaforon-diktion
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Για συνεντεύξεις: Ulf Bergström, Εκπρόσωπος, ulf.bergstrom@enisa.europa.eu, κινητό: + 30 6948 460 143 

 

http://www.enisa.europa.eu/media/enisa-in-greek/  

www.enisa.europa.eu 

Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη. 
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