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Προς :
1. ∆ιευθύνσεις Π.Ε. και ∆.Ε. της χώρας.
Έδρες τους.
2. Σχολικούς Συµβούλους της χώρας.
(µέσω των Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων
Π.Ε. και ∆.Ε. της χώρας)
3. Σχολικές µονάδες Π.Ε. και ∆.Ε. της χώρας.
(µέσω των ∆ιευθύνσεων Π.Ε. και ∆.Ε. της
χώρας)
Κοιν:
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Π.Ε. και ∆.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.

ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση µαθητικών θεµάτων»
Το

µάθηµα

των

Θρησκευτικών είναι

υποχρεωτικό

(άρ.16,

παρ.2

του

Συντάγµατος) και διδάσκεται στις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης

σύµφωνα

µε

τα

επίσηµα

υποχρεωτικά

αναλυτικά

και

ωρολόγια

προγράµµατα, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης και απευθύνεται σε
όλους τους µαθητές. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής στους µαθητές που
είναι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι ή επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης και γι’
αυτό δεν επιθυµούν να το παρακολουθήσουν.
Η απαλλαγή από το µάθηµα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ίδιου του µαθητή αν είναι ενήλικος ή των γονέων του ή του
νόµιµου κηδεµόνα του αν είναι ανήλικος, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο µαθητής δεν
είναι Χριστιανός Ορθόδοξος ή επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να
είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύµατος στο οποίο ανήκει.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής ακολουθείται παρόµοια διαδικασία µε αυτήν που
προβλέπεται για αντίστοιχες απαλλαγές µαθητών από µαθήµατα (π.δ. 201/1998, π.δ.
104/1979 για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αντίστοιχα).
Η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/1986, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της
υπογραφής και των δύο γονέων του µαθητή ή του νόµιµου κηδεµόνα του,
παραλαµβάνεται από το ∆ιευθυντή του σχολείου εντός επτά (7) ηµερών από τη λήψη της
παρούσας εγκυκλίου για το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) και εντός πέντε (5) ηµερών
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από την έναρξη των µαθηµάτων εφεξής και προσυπογράφεται από το διδάσκοντα
εκπαιδευτικό. Ο ∆ιευθυντής ενηµερώνει τους γονείς του µαθητή ή τον νόµιµο κηδεµόνα
του ή τον ίδιο εφόσον είναι ενήλικος, σε περίπτωση µη έγκρισης της απαλλαγής.
Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας σε συνεργασία µε το Σύλλογο των
∆ιδασκόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και της υπ΄αριθµ.
Φ.353.1/324/105657/∆1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργικής απόφασης, αποφασίζουν κατά
περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόµενοι µαθητές,
συντάσσοντας σχετική πράξη.
Επισηµαίνεται ότι, σε σχολικές µονάδες που λειτουργούν περισσότερα από ένα
τµήµα της ίδιας τάξης, οι απαλλασσόµενοι µαθητές πρέπει να παρακολουθούν
διαφορετικό διδακτικό αντικείµενο σε άλλο τµήµα της ίδιας τάξης, εφόσον αυτό είναι
εφικτό. Όσον αφορά στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, για τη φοίτηση των εν λόγω
µαθητών ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 104/1979.
Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό
έτος µε την ίδια διαδικασία.
Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου παύουν να ισχύουν οι µε αρ. πρωτ.
91109/Γ2/10-07-08, 104071/Γ2/04-08-08 και Φ12/977/109744/Γ1/26-08-08 εγκύκλιοι.

Εσωτερική διανοµή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3 Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
4. ∆ιεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
5. ∆ΙΠΟ∆Ε
6. ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής
7. ∆ιεύθυνση ΣΕΠΕ∆
8. ∆ιεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
9. ΓΕΠΟ
10. ∆/νση Σπουδών Π.Ε., Τµήµα Γ΄
11. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµατα Β΄ και Γ΄
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