Για να εργαςτείτε ςτθν Αίγυπτο ωσ εκπαιδευτικόσ απαιτείται υπθρεςιακό
διαβατιριο και βίηα. Φο υπθρεςιακό διαβατιριο εκδίδεται, κατόπιν ραντεβοφ, ςτο
Χπουργείο Εξωτερικϊν ςτθν Ακινα (τθλ.2103681122,2103681216). Ξόλισ το
παραλάβετε κα πάτε δίπλα ςτθν οδό Ηαλοκϊςτα, ςτθ γωνία με τθ Βαςιλίςςθσ
Υοφία, όπου ςτεγάηεται θ Αιγυπτιακι Σρεςβεία. Υτο υπόγειο είναι το προξενείο.
Εκεί με το υπθρεςιακό διαβατιριο και δυο φωτογραφίεσ για να ςασ βάλουν τθ βίηα
ειςόδου. Ιςχφει για τρεισ μινεσ και ςτο διάςτθμα αυτό οι φορείσ των ςχολείων ςασ
βγάηουν άδεια παραμονισ και άδεια εργαςίασ. Ξθ βάλετε τουριςτικι βίηα ςτο
υπθρεςιακό διαβατιριο, γιατί κα αργιςετε να πάρετε τθν κανονικι. Για τουσ
εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςτθ Βόρεια Ελλάδα υπάρχει γραφείο του ΧΣΕΠ για
τθν ζκδοςθ υπθρεςιακϊν διαβατθρίων ςτο Χπουργείο Ξακεδονίασ-Θράκθσ
(γραφείο 116, τθλ.2310244849).
ταν φκάςετε ςτθ χϊρα κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ το πρωτότυπο πτυχίο
διοριςμοφ, πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν, 8 φωτογραφίεσ ταυτότθτασ και
μια φωτοτυπία τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςασ. Αν παίρνετε
φάρμακα, προμθκευτείτε τα από τθν Ελλάδα ι αλλιϊσ πείτε ςτο γιατρό ςασ να ςασ
γράψει τθ δραςτικι ουςία που περιζχουν, γιατί ςτθν Αίγυπτο πολλζσ φορζσ ζχουν
άλλθ ονομαςία. Είναι χριςιμο να ζχετε μαηί ςασ ζνα ποςό ςε ευρϊ που κα καλφψει
τισ ανάγκεσ ςασ το πρϊτο καιρό εφόςον δεν υπάρχει θ δυνατότθτα μεταφοράσ
χρθμάτων ςε αιγυπτιακό λογαριαςμό με θλεκτρονικι τραπεηικι μεταφορά,αλλά
επίςθσ μπορείτε να κάνετε ανάλθψθ χρθμάτων με τθν χρεωςτικι ςασ κάρτα.
Χρήσιμα τηλζφωνα και διευθφνσεις:
Υυντονιςτικό Γραφείο, Εμάντ ΕλΟτιν 14, τθλ 0020-225758353, 0020-226435156,
gsecairo@sch.gr
Σρόεδροσ Ελλθνικισ κοιλότθτασ Μαΐρου και Διευκυντισ Εφορείασ Εκπαιδευτθρίων,
Χριςτοσ Μαβαλισ, cavallis@flora.com.eg, Ελλθνικι Μοινότθτα Μαΐρου 0020—
225913945
Χπεφκυνοι ξενϊνα ςτο Μάιρο Αγγζλα Χαραλαμποποφλου 00201005307412,
Δθμιτρθσ Γεράρδοσ 00201204392582.
Εκπαιδευτικζσ μονάδεσ υπάρχουν ςε δυο πόλεισ:
Στο Κάιρο
Αχιλλοποφλειοσ Υχολι Μαΐρου (δθμοτικό). Φο ςχολείο ακολουκεί το πρόγραμμα του
ΧΣΣΕΘ είναι όμωσ «ιδιωτικό» δθλαδι ανικει και χρθματοδοτείται από τθν Ελλ.
Μοινότθτα Μαΐρου.

Αμπζτειοσ Υχολι Μαΐρου (γυμνάςιο –Νφκειο) Φο ςχολείο ακολουκεί το πρόγραμμα
του ΧΣΣΕΘ είναι όμωσ «ιδιωτικό» δθλαδι ανικει και χρθματοδοτείται από το
Κδρυμα Αμπζτ και τθν Αρχιεπιςκοπι Υινά.
Ελλθνικό Σολιτιςτικό Μζντρο Μαΐρου (διδάςκεται θ ελλθνικι γλϊςςα κυρίωσ ςε
ξζνουσ. Φορζα ζχει τθν Ελλθνικι Σρεςβεία και ακολουκεί το πρόγραμμα του
ΕΔΙΑΞΞΕ.
Μαι οι τρεισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ βρίςκονται ςτθν περιοχι Θλιοφπολθ Μαΐρου.
Υτθν ουςία πρόκειται για ζνα μεγάλο κτιριο που ονομάηεται Υπετςεροποφλειο και
ιταν παλιά ορφανοτροφείο. Υιμερα ςτεγάηει ςτο θμιυπόγειο το Σολιτιςτικό, ςτον
πρϊτο τθν Αχιλλοποφλειο, ςτο δεφτερο τθν Αμπζτειο και ςτον τρίτο είναι οι ξενϊνεσ
τθσ Μοινότθτασ.Υτο ςυγκρότθμα υπάρχει γιπεδο ποδοςφαίρου, βόλλευ,μπαςκετ και
εςτιατόριο με ελλθνικι κουηίνα. Θ Θλιοφπολθ είναι ζνα προάςτιο που ηουν κυρίωσ
Χριςτιανοί Μόπτεσ, ζχει πολλά ιδιωτικά ξζνα ςχολεία και μεγάλθ εμπορικι αγορά.
Είναι ςαφϊσ πολφ πιο κακαρι περιοχι από το υπόλοιπο Μάιρο και με μεγάλθ
αςφάλεια.
Ρι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ δυνατότθτα να μείνουν-εφόςον υπάρχει διακεςιμότθταείτε ςτον ξενϊνα για μικρότερο ι μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα είτε και για όλθ τθ
διάρκεια τθσ απόςπαςθσ τουσ. Για όςουσ κζλουν να μείνουν εκτόσ ξενϊνα, τα
επιπλωμζνα ςπίτια κυμαίνονται από 5000 λίρεσ και πάνω.Δεν ζχουν καμιά ςχζςθ με
τα ελλθνικά δεδομζνα, αλλά είναι μια λφςθ για όςουσ κζλουν θςυχία. Υυνικωσ οι
Ζλλθνεσ εκπαιδευτικοί παίρνουν ο ζνασ το ςπίτι του προθγοφμενου.
Στην Αλεξάνδρεια
Φα ςχολεία είναι το Φοςίτςαιο-Σρατςίκειο (Δθμοτικό) και το Αβερϊφειο (Γυμνάςιο
Νφκειο). Φορζασ και των δυο είναι θ Ελλθνικι Μοινότθτα Αλεξανδρείασ. Φο
κακεςτϊσ που ιςχφει είναι το ίδιο με του Μαϊρου.
Φο ελλθνικό τετράγωνο ςτθν Αλεξάνδρεια είναι τεράςτιο και ζχει μζςα το
προξενείο, τα γραφεία τθσ κοινότθτασ, τα αρχεία, γθροκομείο, ξενϊνα για τουσ
εκπαιδευτικοφσ, εςτιατόριο- το ονομάηουν Ζνωςθ- γιπεδο ποδοςφαίρου και
γιπεδο τζνισ, προςκοπείο και κλειςτό γυμναςτιριο. Είναι πολφ κοντά ςτο κζντρο
τθσ πόλθσ και ςτθ Βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ.
Από ΓΥΕ ΜΑΛΤΡΧ

