
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΙΕΝΝΗΣ  

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

                  ANMELDEFORMULAR FÜR DEN RELIGIONSUNTERRICHT 
 

Στοιχεία Μαθήτριας /Μαθητή 

Schülerdaten 

 

 

Vorname 

 

 

 Zuname                                             Geburtsdatum                                            

Όνομα 

 

 

 

 

Staatsangehörigkeit                                                                               

 Επίθετο                                            Ημ. Γέννησης                                                             

 

 

 

 

Religionsbekenntnis 

Υπηκοότητα 

                      

 

 

 

Tel. Nr. der Eltern                                                                                     

Θρήσκευμα 

 

 

 

 

E-Mail der Eltern 

Τηλέφωνο Γονέων 

 

 

 

Österreichische Schule 

Όνομα Αυστριακού Σχολείου και E-Mail 

Schulform (VS,NMS,WMS,AHS)  Name, E-Mail 

Ηλ/κ.ή Διεύθυνση Γονέων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasse 

 

 

 

 

 

Klassenvorstand - Lehrer 

Τάξη 

 

 

 

 

 

Hiermit melde ich meine/n obengenannte/n  

Tochter/Sohn verbindlich für das Schuljahr 2022-

2023 für den orthodoxen Religions-unterricht an. 

Somit wird er/sie für das Schuljahr 2022/2023 

benotet. 

 

 

 

 

Unterschrift ………………………………..  

 

Όνομα υπεύθυνου/ης Τάξης 

 

 

 

 

 

Με την παραπάνω δήλωση εγγραφής, δηλώνω υπεύθυνα 

τον/την γιο/κόρη μου για την σχολική χρονιά 2022/2023, στο 

μάθημα των Θρησκευτικών για το οποίο και θα βαθμολογηθεί. 

 

 

 

 

 

 

Υπογραφή ........................................................ 

 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Οι μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν και να βαθμολογηθούν στο μάθημα των

Θρησκευτικών στην Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης δεν πρέπει να ξεδηλωθούν απὸ  το

ορθόδοξο μάθημα των θρησκευτικών στο αντίστοιχο αυστριακό σχολείο.

Επιτρέπεται να παρακολουθούν το μάθημα στην Ελληνική Εθνική Σχολή αν είναι

εγγεγραμμένοι ως ορθόδοξοι μαθητές στο σχολείο τους.

 Σύμφωνα με τη σχολική διάταξη για το μάθημα των Θρησκευτικών, το μάθημα είναι

υποχρεωτικό.

Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτικὴ και τακτική, έτσι ώστε οι μαθητές να

είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν. (Κάθε απουσία θα πρέπει να δικαιολογείται)

 Για κάθε αλλαγή στο αυστριακό σχολείο, π.χ. αλλαγή τάξης ή τμήματος, αλλά κυρίως αλλαγή

σχολείου, πρέπει να ενημερώνετε άμεσα τους δασκάλους των Θρησκευτικών, διαφορετικά δεν

θα μπορεί να περαστεί η βαθμολογία.

 Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή πρόβλημα προκύψει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε

άμεσα με τους αρμόδιους δασκάλους τών Θρησκευτικών.

Για VS,NMS,WMS,HS: 

Πρωτοπρ. Ιωάννης Νικολίτσης, ioannisnikolitsis@aon.at 

Τηλ. 01  533 3889 

Γιὰ AHS,HTL, HLW, HAK:  

Γρηγορία Τσιάκου, reliorthodox.gr@gmail.com 

Τηλ. 0699/18011870 

INFORMATIONEN 

 Die Schüler, die von der griechischen Nationalschule benotet werden möchten, dürfen sich vom

orthodoxen Religionsunterricht an ihrer österreichischen Schule nicht abmelden. Es ist möglich,

den Religionsunterricht ausschließlich an der griechischen Nationalschule zu besuchen, aber nur

wenn das Kind an seiner Schule als orthodoxer Schüler geführt wird.

 Gemäß dem Religionsunterrichtsgesetz ist der Religionsunterricht Pflichtgegenstand; daher sind die

Schüler verpflichtet, den Unterricht regelmäßig zu besuchen, damit sie beurteilt werden können.

(Für jede verpasste Unterrichtsstunde muss eine Entschuldigung gebracht werden)

 Über jede Änderung bzw. Schulwechsel der österreichischen Schule, ist sofort der Religions-lehrer

der Griechischen Schule zu informieren, da sonst die Note nicht eingetragen werden kann.

 Bei Fragen oder Probleme nehmen Sie bitte Kontakt mit dem zuständigen Lehrer auf:

Für VS, NMS,WMS,HS: 

Erzpriester Ioannis Nikolitsis, ioannisnikolitsis@aon.at, Tel. 01 533 3889 

Für AHS,HTL, HLW, HAK: 

Grigoria Tsiakou, reliorthodox.gr@gmail.com 

Tel. 0699/18011870 
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