
Θρησκευτικά 
 Γ2/3826/07-09-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Εγκύκλιος Γ2/3826/07-09-1987 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Απαντώντας ......η μαθήτρια ή οι γονείς της πρέπει να δηλώσουν ότι αυτή ανήκει στους ``μάρτυρες του 
Ιεχωβά`` για να απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών. Συνεπώς η μαθήτρια αυτή δεν πρέπει να 
βαθμολογηθεί από το σχολείο στο μάθημα των Θρησκευτικών, εάν έχει καταθέσει παρόμοια δήλωση. 

 
 

Γ1/11/02-01-1990 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Εγκύκλιος Γ1/11/02-01-1990 Δ/γή ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Οι μαθητές, μάρτυρες του Ιεχωβά, απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και 
τον εκκλησιασμό. Την ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών μπορούν να εξέρχονται από την αίθουσα.  
Ο χώρος παραμονής και η απασχόληση των παραπάνω μαθητών στο διάστημα αυτό, καθορίζονται με 
απόφαση του συλλόγου των καθηγητών του σχολείου. Όσο για τον εκκλησιασμό ο Διευθυντής του 
σχολείου θα ειδοποιεί τους μαθητές αυτούς από την προηγούμενη ημέρα, ώστε να μπορούν οι γονείς ή 
κηδεμόνες των μαθητών αυτών να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για τη φύλαξη τους όσο χρόνο το σχολείο 
ευρίσκεται στην εκκλησία.  
Για την απαλλαγή των μαθητών αυτών υποχρεούνται και οι δύο γονείς ή όταν πρόκειται περί διαζευγμένων, 
ο γονέας που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ο κηδεμόνας τους να καταθέσουν στο Δ/ντή του 
σχολείου γραπτή δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνουν ότι οι ίδιοι όσο και τα παιδιά τους ή οι 
κηδεμονευόμενοι τους ακολουθούν το δόγμα των "μαρτύρων του Ιεχωβά"  
Επί πλέον αν επιθυμούν να αναγράφεται αυτό το στοιχείο στα επίσημα έγγραφα και βιβλία που εκδίδει ή 
τηρεί το Σχολείο υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Μητρώου ή Δημοτολογίου, στο οποίο να 
αναγράφεται ότι ακολουθούν το συγκεκριμένο δόγμα.  
Σε καμία περίπτωση όμως οι μαθητές δεν απαλλάσσονται από τις άλλες εκδηλώσεις του σχολείου και 
ιδιαίτερα όταν αυτές είναι εθνικού περιεχομένου. 

 
 

 

Γ1/7231/24-01-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Εγκύκλιος Γ1/7231/24-01-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Απασχόληση μη ορθόδοξων μαθητών κατά την ώρα της διδασκαλίας των Θρησκευτικών 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την απασχόληση μη 
ορθόδοξων μαθητών κατά την ώρα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών και με βάση την 
παράγραφο 10 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α.), παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε 
προσπάθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή των παραπάνω μαθητών εκτός αίθουσας κατά τη 
διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.  
Η απασχόλησή τους εκτός της αίθουσας μπορεί να γίνεται με την επίβλεψη δασκάλου που δεν διδάσκει στο 
τμήμα του κατά την ώρα αυτή (εφόσον βεβαίως υπάρχει τέτοια δυνατότητα) ή την παραμονή τους σε άλλο 
τμήμα ή τάξη, όπου διδάσκεται διαφορετικό μάθημα.  
Επίσης, εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες το επιτρέπουν, είναι δυνατόν να διαμορφώνεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του σχολείου με τρόπο ώστε τα Θρησκευτικά στις τάξεις που φοιτούν μη ορθόδοξοι μαθητές να 
διδάσκονται την τελευταία διδακτική ώρα, για να μπορούν οι μαθητές αυτοί να αποχωρούν από το σχολείο, 
ύστερα από υποβολή σχετικής δήλωσης των γονέων τους. 

 

 

 
 Γ2/61723/13-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Εγκύκλιος Γ2/61723/13-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών 

Ύστερα από την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών, την προσευχή και τον εκκλησιασμό, σας 
κάνουμε γνωστό ότι η απαλλαγή αυτή πρέπει να στηρίζεται σε δήλωση του ίδιου του μαθητή αν είναι 
ενήλικος ή των γονέων του αν είναι ανήλικος στην οποία θα αναφέρει ότι δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, 
χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει.  
Σε περίπτωση απαλλαγής του μαθητή από την παρακολούθηση του μαθήματος των θρησκευτικών, στη 
θέση "θρήσκευμα" στον Απολυτήριο Τίτλο δεν υπάρχει λόγος αναγραφής ενδείξεως. 

 
 144483/13-01-1956 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Εγκύκλιος 144483/13-01-1956 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Οι μαθηταί οι ανήκοντες εις Ευαγγελικάς οικογενείας είναι ετερόδοξοι και δικαιούνται απαλλαγής από των 



θρησκευτικών κατά το άρθρο 6 του Ν.4862/ 1931 "περί ξένων σχολείων "και του Ν.2329/53 περί κυρώσεως 
της Συμβάσεως της Ρώμης "περί δικαιωμάτων του Ανθρώπου" εν συνδυασμώ προς το Αρ. 1 του 
Συντάγματος  

 


