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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

Για άλλη μια φορά η Διοίκηση του Ιδρύματος και συγκεκριμένα τα μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής χρησιμοποιούν το όνομα του Αρχιεπισκόπου, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν 
και να αποτρέψουν την όποια κριτική στη διοίκηση που ασκούν. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο 
Μακαριώτατος, στο πρόσωπο του οποίου τρέφουμε μόνο σεβασμό, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη 
του Δ.Σ. του Ιδρύματος δεν έχουν σαφή εικόνα για την πραγματική κατάσταση στη Σχολή. 
Θυμίζουμε προηγούμενη καταγγελία μας για μη κοινοποίηση εγγράφων της ΕΛΜΕΣΙ στα μέλη του 
ΔΣ, καθώς και παράστασή μας στην Αρχιεπισκοπή. 

Το ΔΣ της ΕΛΜΕΣΙ απαντώντας στο Δελτίο τύπου της Διοίκησης της σχολής επισημαίνει τα εξής: 

- Την αλήθεια της καταγγελίας μας για τον υπερβολικό αριθμό μαθητών (26 – 31) σε αρκετά 
τμήματα των σχολικών μονάδων της Σιβιτανιδείου επιβεβαιώνουν ως καθημερινό βίωμα, τόσο 
οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όσο και μαθητές μας. Εξίσου νόμιμο μεν, αλλά επικίνδυνο δε 
γεγονός για την υγεία και ασφάλεια των μαθητών & εκπαιδευτικών, λόγω της πανδημίας του 
covid-19, είναι η λειτουργία με 25 μαθητές των περισσοτέρων τμημάτων της Α΄ και Β΄ τάξης 
των σχολικών μονάδων. 

- Η επίκληση της προ τετραμήνου εισήγησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι 
παραπλανητική, καθώς μετά τη μεγάλη αύξηση των μαθητών με τη λήξη των εγγραφών του 
Σεπτεμβρίου, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για περισσότερα τμήματα μαθητών και αριθμό 
εκπαιδευτικών. Η δε υπέρβαση του ορίου εγγραφής  των μαθητών οφειλόταν κεντρικά στη 
δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού τρόπου εγγραφής και όχι στους διευθυντές ή στους 
συλλόγους διδασκόντων.    

- Εκτίθεται η διοίκηση όταν αναφέρει την πρόσληψη 15 αναπληρωτών καθώς αυτοί καλύπτουν 
ισάριθμα μόνο τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έλαβαν την άδεια ειδικού σκοπού, 
ανήκοντες στις ευπαθείς ομάδες. 

Τέλος, καλούμε την Εκτελεστική Επιτροπή της Σχολής, αντί να οχυρώνεται πίσω από το κύρος 
και την αξία του Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπου και των ανώτατων δικαστικών λειτουργών του 
ΔΣ της ΣΔΣΤΕ, να μεριμνήσει απευθυνόμενη στο Υπουργείο Παιδείας άμεσα για:  

• την αποσυμφόρηση του αριθμού των μαθητών στις αίθουσες, με ανώτατο όριο τους 15 

• την κάλυψη τριάντα (30) διδακτικών κενών πλήρους ωραρίου με προσλήψεις των 
αντίστοιχων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

• τη χορήγηση δωρεάν διαγνωστικών τεστ στα μέλη της σχολικής κοινότητας 

• την παροχή του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες για την εξ 
αποστάσεως διδασκαλία 

 Με το ήθος που διέπει τους αμισθί αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών της 
Σιβιτανιδείου Σχολής. 

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕΣΙ 


