
 

 

 
ΘΕΜΑ: Δυνατότητα και προϋποθέσεις απαλλαγής από το μάθημα των             

Θρησκευτικών 
ΣΧΕΤ.: Η υπ΄ αριθ.  61178/ΓΔ4/28-05-2021 (ΦΕΚ 2284/Β΄/01-06-2021) αποφ.ΥΠΑΙΘ  
 

Αξιότιμοι/-ες κ.κ. Διευθυντές/-τριες, καλημέρα! 

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 και την έκδοση 

της νέας - σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό – υπουργικής αποφάσεως για την υπό 

προϋποθέσεις δυνατότητα της απαλλαγής για το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), 

σας υπενθυμίζω - και διευκρινίζω - τα ακόλουθα:  

1oν) Το ΜτΘ εντάσσεται στα υποχρεωτικά σχολικά μαθήματα τα οποία διδάσκονται 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά Αναλυτικά και 

Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών, ακολουθεί τους γενικούς σκοπούς της 

Εκπαίδευσης και απευθύνεται σε όλους τους/τις μαθητές/-τριες. Ωστόσο, παρέχεται 

η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές/-τριες, δηλαδή σε 

αλλόθρησκους, ετερόδοξους, άθρησκους, άθεους και αγνωστικιστές που 

επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, να απαλλαγούν από την 
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Διευθυντές/-τριες Σχολικών 
Μονάδων αρμοδιότητας 
ΠΔΕ/ΠΕΚΕΣ 
Στερεάς Ελλάδος, δια των 
οικείων ΔΔΕ (Φθιώτιδος, 
Βοιωτίας, Ευβοίας, Φωκίδος και 
Ευρυτανίας)  
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παρακολούθησή του υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/-ντρια της 

σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής 

συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των 

Θρησκευτικών». Η εν λόγω αίτηση υπογράφεται από τον ίδιο/ίδια τον/τη μαθητή/-

τρια, εάν είναι ενήλικος/-η, ή και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της, εάν είναι 

ανήλικος/-η. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα 

γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/-ούσης τη γονική μέριμνα. 

2ον) Η παραπάνω αίτηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της ίδιου/-ας 

μαθητή/-τριας (αν είναι ενήλικος/-η) ή και των δύο γονέων του/της (αν είναι 

ανήλικος/-η), παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου εντός 

αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και 

την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους, δηλ. για 

φέτος (με δεδομένο την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου), η 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης απαλλαγής είναι η 17η Σεπτεμβρίου 

2021. Σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας υποβολής της εν λόγω αιτήσεως 

απαλλαγής από το ΜτΘ, θα ενημερωθείτε σχετικώς.  

3ον) Ο/Η Διευθυντής/-ντρια ενημερώνει για την υποβολή της σχετικής αίτησης 

τον/την καθηγητή/-τρια που διδάσκει το μάθημα των Θρησκευτικών στο τμήμα στο 

οποίο φοιτά ο/η απαλλασσόμενος/-η μαθητής/-τρια, ώστε να γνωρίζει ποιοι/ποιες 

μαθητές/-τριες θα βρίσκονται στην τάξη του/της κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 

μαθήματος. Ο/Η Διευθυντής/-ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον 

Σύλλογο των διδασκόντων/-ουσών, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που 

απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/-ες μαθητές/-τριες, συντάσσοντας 

σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών (όπως 

ενδεικτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή 

ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα), κλπ.  

4ον) Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών 

απαλλάσσονται και από την προσευχή και τον εκκλησιασμό, εφόσον το έχουν 

δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών. Την 

ώρα της προσευχής και του εκκλησιασμού παραμένουν στο σχολείο και εφαρμόζεται 

αναλόγως η περί απασχολήσεώς τους απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/-ουσών.  

5ον) Παρακαλώ να αντιμετωπίζετε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων για την 

απαλλαγή από το ΜτΘ με την δέουσα ευγένεια και την αρμόζουσα διάκριση (καθώς 

το μάθημα των Θρησκευτικών είναι εκ της φύσεώς του μάθημα ελευθερίας), 

ενημερώνοντας τους/τις ενδιαφερομένους/-νες για τις σαφείς προϋποθέσεις της 



 

 

παροχής απαλλαγής, τις αφορώσες, όλως περιοριστικώς, σε αλλοθρήσκους ή 

ετεροδόξους ή αθρήσκους, ή αθέους ή αγνωστικιστές που επικαλούνται λόγους 

θρησκευτικής συνείδησης. Για το θέμα αυτό, παρακαλώ να συνεργάζεσθε με τον/την 

θεολόγο του σχολείου σας – ή να ζητείτε, αν το κρίνετε αναγκαίο, και τη δική μου 

συνδρομή - προκειμένου να επιτυγχάνονται τα καλύτερα αποτελέσματα όταν / αν 

ανακύπτουν ζητήματα περί της απαλλαγής εκ του ΜτΘ. Συνημμένως σας κοινοποιώ 

και τη σχετική υπουργική απόφαση. 

 Καλή σχολική χρονιά! Καλή δύναμη το έργο σας!  

                                                                                 Με εκτίμηση  

                                                                  Δρ.  Xαράλαμπος Ανδρεόπουλος                                                                                                                                                                         

                                                                       Συντονιστής Ε.Ε. κλ. ΠΕ01 

                                                                       ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος 
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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα περί της διαδικασίας απαλλαγής από το μάθημα 

των  Θρησκευτικών 
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ΄ αριθμ. 497/01-09-2021 Έγγραφο του Δ/ντή του 2ου ΓΕΛ Χαλκίδος 
             β) Το υπ’  αριθμ. 12821/30-08-2021 Έγγραφο του ΣΕΕ κλ. ΠΕ01 Θεολόγων 

ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδος,  
             γ) Η υπ΄ αριθ. 61178/ΓΔ4/28-05-2021 (ΦΕΚ 2284/Β΄/01-06-2021) αποφάση 

ΥΠΑΙΘ 
 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,  

σε συνέχεια του υπό ΣΧΕΤ. β΄ Εγγράφου μου, του αφορώντος στη απαλλαγή 

από το μάθημα των Θρησκευτικών για όσους εκ των μη Χριστιανών Ορθοδόξων το 

επιθυμούν και απαντώντας στο υπό ΣΧΕΤ. α΄ ερώτημά σας, επισημαίνω ότι, βάσει 

της σχετικής (υπό ΣΧΕΤ. γ’) υπουργικής αποφάσεως ο ρόλος του/της Διευθυντή/-

τριας του σχολείου εξαντλείται στην παραλαβή της υποβαλλομένης σχετικής 

αιτήσεως, χωρίς την έκφραση/διατύπωση διαπιστωτικού τύπου ερωτημάτων για τις 

θρησκευτικές - ή μη θρησκευτικές - πεποιθήσεις των μαθητών ή των γονέων αυτών. 

Την ευθύνη για το περιεχόμενο της αιτήσεως και συγκεκριμένα της αναφοράς ότι 

«Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού 

μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών» αναλαμβάνει, εξ ολοκλήρου, ο/η υπογράφων/-

ουσα την αίτηση μαθητής/-τρια (αν είναι ενήλικος/-η) ή οι γονείς/κηδεμόνες του (αν 

ο μαθητής/-τρια) είναι ανήλικος/-η. 

Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, 

παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/-ντρια του σχολείου εντός αποκλειστικής 
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Τον Διευθυντή του 2oυ Γενικού 
Λυκείου Χαλκίδας κ. Κων. 
Γιακουμίδη 
 
ΚΟΙΝ. :  
 
ΔΔΕ Ν. Ευβοίας   
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χρονικής προθεσμίας που ορίζει η υπουργική απόφαση (βλ. υπό ΣΧΕΤ. β΄, παρ. 2), 

o/η οποίος/-α μεριμνά για το γνήσιο και μόνον της υπογραφής, χωρίς να 

υπεισέρχεται στην αναφορά του περιεχομένου της αιτήσεως. Το γνήσιο της 

υπογραφής δύναται να βεβαιώνει κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) και ο/η Διευθυντής/-ντρια της 

σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιόν 

του/της.  

Επαναλαμβάνω την παράκλησή μου, την οποία απηύθυνα ήδη προς όλους/-

ες τους Διευθυντές/-τριες με το προηγούμενο σχετικό Έγγραφό μου (ΣΧΕΤ. β’), να 

αντιμετωπίζονται όλες οι περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων για την απαλλαγή από το 

ΜτΘ με την δέουσα ευγένεια και την αρμόζουσα διάκριση (καθώς το μάθημα των 

Θρησκευτικών είναι εκ της φύσεώς του μάθημα ελευθερίας), και να ενημερώνονται 

(χωρίς συνοδευτικά σχόλια ή ερωτήματα περί των θρησκευτικών ή μη πεποιθήσεων) 

οι ενδιαφερόμενοι/-νες για τις σαφείς προϋποθέσεις της παροχής απαλλαγής, τις 

αφορώσες – βάσει της σχετικής υπουργικής αποφάσεως - όλως περιοριστικώς, σε 

αλλοθρήσκους ή ετεροδόξους ή αθρήσκους, ή αθέους ή αγνωστικιστές που 

επικαλούνται λόγους θρησκευτικής συνείδησης. Για το θέμα αυτό, παρακαλώ να 

συνεργάζεσθε με τον/την θεολόγο του σχολείου σας – ή να ζητείτε, αν το κρίνετε 

αναγκαίο, και τη δική μου συνδρομή - προκειμένου να επιτυγχάνονται τα καλύτερα 

αποτελέσματα όταν / αν ανακύπτουν ζητήματα περί της απαλλαγής εκ του ΜτΘ. 

 

Καλή σχολική χρονιά και καλή δύναμη στο έργο σας!                                                                                  

                                                                      

                                                                     Με εκτίμηση  

                                                                    

                                                                       Δρ.  Xαράλαμπος Ανδρεόπουλος                                                                                                                                                                         

                                                                             Συντονιστής Ε.Ε. κλ. ΠΕ01 

                                                                             ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος 

 


