
Βερoλlvo, t2-02-2o27
Αρ. Πρωτ.: 183/Φ32

EΛΛHNlKH ΔHMoκPAτ|A
EΛΛΗNlκΗ ΠPEΣBΕlA BEPoΛlΝoγ

ΓPAΦElo ΣYNτoNιΣTH EκnAlΔEYΣHΣ
Griechische Botschαft
Εrziehungsα bteilu ng

Κu rfi')t rste nstrαβe 130
1-0785 Βerlin

Τηλtφωvo:+49 30 886761-97
Τηλεoμ.:+049 30 889 17727
H λ. Ταχ':se - b e rl i n @ α ri ech i s ch e -b otsch αf t. d e

Λαμβαvovταq υπ6ψη :

AΠoΦAΣH

α. Tη με αρ. πρωτ. to8373/H2/2!-8-2020 Aπ6$αoη τηζ Yπoυργo0 Παιδε[αq κ. N.

Kεραμ6ωq <Παρdταoη oρισμo0 αvαπλιjρωoηg τωv Συvιovιαrιi.lv Eκπαiδευoηg
Εξωτερικo0 και oριoμ6q αvαπληριυτιirv Συντovιαιιi.lv Εκπα[δευoηg Eξωτερικoιi>

β. To αρΘρo 43 παρ. 3 τoυ Ν.4722/\5-9-2o2o
γ. Tηv γ'A. t2o!26/ΓΔ4/17-9-2020 και την Y 'A' !3t45t/ΓΔ4/30_9-2020
δ.την L12/Φ32/28-or-2o2! απ6Φαση τoυ Av. Συvτovιστιj Eκπα1δευoηg Bερoλlvoυ
ε. To ηλεKτρovιK6 μηvUμα τoυ Yπoυργεloυ Παιδε[αq τηq 86ρειαg Pηvανlαq
Bεαι$αλ[αg, με τo oπoιo παρατε[vεται η εξ απoσιασεωq διδαoκαλ[α για 6λoUζ τoUξ
τ6πoυζ των σχoλειωv 6ωq και 19 Φεβρoυαρioυ.
αr. Tηv επloημη αvακolvωoη τoυ Yπoυργεioυ Παιδεiαgτoυ κρατιδiou τoυ Aμβo0ργoυ
με τηv oπoια παρατειvεται η εξ απoσrασεωg διδαoκαλlα για 6λoυζ τoυξ τ0πoυg τωv
o1oλε[ωv 6ω9 και 26 Φεβρoυαρloυ.
ζ. Tην επ[oημη αvακolνωοη τoυ Yπoυργεloυ Παιδε[αg τoυ κρατιδloυ τoυ Βερoλlvoυ

με τηv oπolα παρατεlνεται η εξ απooταoεωq διδαoκαλlα για 6λoυq τoυq τ0πoυq τωv
o1oλε[ωv 6ωg και 19 Φεβρoυαρioυ.
η. Tηv επloημη αvακolvωoη τoυ Yπoυργε[oυ Παιδε[αg τoυ κρατιδioυ τηg K. Σαξovlαq
με τηv oπo[α παρατεiνεται η εκ περιτρoπr]q εξ απoαιαοεωq και δια ζιiloηq διδαoκαλiα
για τιq ταξειq A-Δ τoU δημoτικo0 και τωv ταξεωv με απoλυτηριεg εξετ<ioειq τηq
δευτερoβ<iθμιαq εκπα[δευoηg καθι.bq και η εξ απoαιαoεωq διδαoκαλ[α για 6λεq τιq
αMεg ταξειq 6ωq και 26 Φεβρoυαρioυ

απo$αoiζoυμε

1) τη oυv€xιoη τηg πρooωριvr]q αvααιoλr]q λειτoυργ[αq, με τηv $υoικι! παρoυoiα
τωv μαΘητιiv και τωv ε κπαιδε υτικιi.lν, των εMηνικιbv Δημoτικιilv, Γυμvαo[ωv-
Λυκε[ωv και TEΓ τηg 86ρεια9 Pηvαvlαg Bεoτ$αλ[αg και τηv εQαρμoγι! εξ
απoσιασεωζ εKπα[δευoηg απ6 15_ο2-2ο21 εωζ Kαι 19-ο2-2ο21_.



τη σUv€χιση τηζ πρoσωριvηζ αvασ(oληξ λειτoυργ[αq, με τηv $υoικr] παρoυο[α
των μαΘητιi-lv και τωv εκπαιδευτικιilv, τoυ Λυκε1oυ Av6βερoυ και τoυ TΕΓ
Aν6βερoυ τηq Kατω Σαξovlαg καιτην εQαρμoγιj εξ απoαε<ioεωg εκπα[δευoη g

απ6 75-02-2o2! 6ωq και 26-07-2021- αv δεv ε[vαι δυvατη η εκ περιτρoπ(g
διδαoκαλlα για τoυg μαΘητ6q τωv TΕΓ.

τη oυν61ιoη τηg πρooωριvr]g αvααιoλr]q λειτoυργ[αq, με τηv $υoικι] παρoυo[α
τωv μαΘητιilv και τωv ε κπαιδευτικιilv, τωv TEΓ Αμβo0ργoυ και τηv ε$αρμoγιj
εξ απoαιαoεωg εκπαiδευοηg απ6 75-02-2027 iωq και 26-o2-202L
τη oυv61ιoη τηg πρooωρινrjg αvααroληg λειτoυργ[αg, με τηv Qυoικr] παρoυo[α
τωv μαθητιi-lv και τωv εκπαιδευτικιilv, τoυ ΤΕΓ Bερoλi.voυ και τηv ε$αρμoγι]
εξ απoαιιioεωq εκπα[δεuoηq απ6 !5-02-2o2! εωζ Kαι 19_ο2-2021
Tηv oυv€1ιoη τηg λειτoυργlαq τωv oμιiδωv Φ0λαξηs μαΘητιi.lv αv υπdρ1ει
α[τηoη rj αιτ{oειg γovEωv ι] αv κρivεται επικlvδυvη η παραμovιj τωv μαΘητιbv
αυτι-bv αιo oπ[τι. oι μαΘητ€q αυτol παρα τηv παραμovr] τoUξ στo o1oλε|o θα
oυμμετ61ouv αrηv εξ απoαrιioεωq εκπα[δευoη και Θα υπoβoηΘorJvιαι αιιq
εργαo[εg τoυq απ6 €vα μικρ6 ο0νoλo τoυ oυλλ6γoυ διδαoκ6vτωv.

oλα τα o1oλε[α παραμdvoυν αvoιμα 6λo τo 1ρovικ6 διdαrημα τηg αvααιoλfq
λειτoυργiαq τoυζ για τηv διεκπερα[ωoη διoικητικιilv εργαoιιbv η ακ6μη και για τηv
1ρr]oη τou ηλεκτρovικoιi εξoπλιoμo0 τoυg για την εξ αποαιιioεωg εκπα[δευoη απ6 τo
εκπαιδευτικ6 πρooωπικ6 πoυ δεv διαΘ€τει τα απαραiτητα μ€oα.
Σε περ[πτωoη επlδooηg βαθμoλoγlαq αιoυq γovε[g, κηδεμ6vεq r] εvr!λικεg μαΘητ€q
Θα πρ€πει vα επιλεγε[ τρ6πoq με τov oπolo εξαo$αλ[ζεται η πρoαιαolα τωv
πρooωπικιbν δεδoμ€vωv και η τηρηoη τωv υγειovoμικιbv διατdξεων για τηv
πρoαιαoiα απ6 τov κoρωvαt6.
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