
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΙΕΝΝΗΣ  

 
 

 

     ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 

1. Ἡ χρήση τῆς μάσκας καθὼς καὶ ἡ τήρηση τῶν προβλεπομένων ἀποστάσεων ἀσφαλείας 

εἶναι ἄκρως ὑποχρεωτικές. 

2. Πρέπει νὰ τηροῦνται μὲ ἀκρίβεια οἱ ὧρες προσελεύσως καὶ ἀποχωρήσεως τῶν 

μαθημάτων.  

3. Ἀπαγορεύονται αὐστηρὰ ἡ παρουσία τῶν γονέων καὶ ἡ παραμονή τους στὶς αἴθουσες 

διδασκαλίας καὶ στοὺς κοινόχρηστους χώρους τοῦ σχολείου. Ἐξαιροῦνται οἱ γονεῖς τῶν 

μαθητῶν τοῦ νηπιαγωγείου καὶ τῆς πρώτης τάξεως τοῦ δημοτικοῦ, οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦν 

νὰ συνοδεύουν τά παιδιά τους μέχρι τήν εἴσοδο τοῦ σχολείου πρίν τήν ἔναρξη τῶν 

μαθημάτων καὶ νὰ τὰ παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸ ἴδιο σημεῖο μετὰ τὸ πέρας τῶν 

μαθημάτων, χωρίς ὅμως ταυτοχρόνως νά συνωστίζονται κατὰ τὴν προσέλευση καὶ 

ἀποχώρησή τους.  

4. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ σχολαστικὴ τήρηση τῶν κανόνων ἀσφαλείας καὶ ὑγιεινῆς, ὅπως 

αὐτοὶ καθορίζονται ἀπὸ τὸ αὐστριακὸ κράτος. 

5.  Παρακαλοῦνται οἱ γονεῖς νὰ δείξουν κατανόηση καὶ νὰ βοηθήσουν κατὰ τὸ δυνατὸν μὲ 

πνεῦμα συνεργασίας καὶ ἀλληλοβοήθειας στὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ σχολείου. 

6. Ἐὰν κάποιο παιδὶ παρουσιάσει συμπτώματα ἀδιαθεσίας, παρακαλοῦμε νὰ παραμείνει 

στὸ σπίτι μέχρι νὰ ἐπέλθει ἴαση, ὥστε νὰ προστατευτοῦν οἱ ὑπόλοιποι μαθητὲς καὶ οἱ 

ἐκπαιδευτικοὶ τοῦ σχολείου.  

7. Σὲ περίπτωση κρούσματος τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19 στὴν οἰκογένεια ἢ στὸ φιλικὸ 

περιβάλλον, παρακαλοῦμε νὰ ἐνημερώνεται ἄμεσα τὸ διδακτικὸ προσωπικό. 

8. Ἀναβάλλονται γιὰ τὴν νέα σχολικὴ χρονιὰ ὅλες οἱ σχολικὲς ἑορτὲς καὶ ἐκδηλώσεις. 

Ἐξαιροῦνται οἱ Δοξολογίες γιὰ τὶς ἐθνικὲς ἐπετείους τῆς 28ης Ὀκτωβρίου καὶ τῆς 25ης 

Μαρτίου, καθὼς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. 

9. Οἱ ἐξωσχολικὲς δραστηριότητες ποὺ λαμβάνουν χώρα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς 

Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης (Σχολὴ Βυζαντινῆς 

καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, Χορωδία Ἐνηλίκων, Παιδικὴ Χορωδία, Τμῆμα Χοροῦ, 

Συμβουλευτικὴ Ὑποστήριξη Μαθητῶν-Γονέων-Ἐκπαιδευτικῶν) θὰ συνεχισθοῦν μόλις 

τὸ ἐπιτρέψουν οἱ συνθῆκες. 

10. Γιὰ ὁποιαδήποτε πληροφορία ἢ βοήθεια χρειασθεῖτε, ἡ Γραμματεία καὶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ 

τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης εἶναι πάντοτε στὴ διάθεσή σας. 

 

Καλὴ σχολικὴ χρονιά! 

 
 


