
Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 

Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών 

και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού 

επιπέδου και χριστιανικού ήθους. 

Παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, στις 

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.   

Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια & τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ανήκουν στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση, ενώ τα Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν φορείς δια 

βίου μάθησης. 

Στην εποπτεία της Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής 

Αγωγής ανήκουν τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια, τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια & τα 

Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

 

Εγγραφές – μετεγγραφές μαθητών 

Στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. πρόκειται να αναρτηθεί εγκαίρως, επικαιροποιημένη 

ανακοίνωση σχετικά με τις εγγραφές μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015.  

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, τα Εκκλησιαστικά Σχολεία δέχτηκαν  

εγγραφές μαθητών έως 28 Ιουνίου 2013 & κατ’ εξαίρεση από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 

2013, οι εγγραφές αλλοδαπών πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο 

διδακτικό έτος, ενώ οι μετεγγραφές από Εκκλησιαστικό ή άλλου τύπου σχολείο 

πραγματοποιούνται  μέχρι την 31η Μαρτίου 2014, με βασική προϋπόθεση ότι το 

σχολείο υποδοχής θα αναλαμβάνει την αναπλήρωση των μαθημάτων ειδικότητας.   

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών είναι τα ακόλουθα: 

 Σχετική αίτηση (του κηδεμόνα εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος). 

 Απολυτήριος τίτλος ή ενδεικτικό σπουδών. 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

 Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη. 

Στην περίπτωση μετεγγραφής, υποβάλλεται υπηρεσιακό σημείωμα στο οποίο 

αναγράφεται αναλυτικά η βαθμολογία του ενδιαφερόμενου κατά μάθημα, καθώς 

και η αγωγή. 

 

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή ή μετεγγραφή αλλοδαπών είναι τα ακόλουθα: 



 Σχετική αίτηση (του κηδεμόνα εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος). 

 Πρωτότυπο πιστοποιητικό σπουδών, επίσημα θεωρημένο για τη γνησιότητά 

του με τη σφραγίδα της Χάγης «APOSTILLE» για τις χώρες της Ε.Ε. ή από 

διπλωματική αρχή της χώρας προέλευσης του μαθητή. 

 Επίσημη μετάφραση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών, από επίσημο μεταφραστή ή από δικηγόρο. 

 Αντιστοιχία τίτλου και αναγωγή βαθμολογίας σε 20βαθμη κλίμακα από την 

αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη Διεύθυνση Παιδείας 

Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ. Υπεύθυνη 

δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, αν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, ότι 

συναινεί στην ένταξή του σε μικρότερη τάξη από την τάξη ένταξης, στην 

περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο. 

 Στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία θα αποδεικνύεται με 

βεβαίωση από επίσημο φορέα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. 

 Συστατική επιστολή Ορθοδόξου Μητροπολίτη της χώρας προέλευσης. 

 Άδεια παραμονής στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προέρχεται από 

χώρα εκτός Ε.Ε.  

  

Φοίτηση-ωρολόγιο πρόγραμμα 

Οι μαθητές των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων & των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων 

παρακολουθούν το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των υπολοίπων σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εμπλουτισμένο με υποχρεωτικά μαθήματα 

ειδικότητας όπως Βυζαντινή Μουσική, Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων, Ερμηνεία 

Πατερικών Κειμένων, Σταθμοί της Ιστορίας της Εκκλησίας, Λειτουργική Ζωή της 

Εκκλησίας, Εισαγωγή στην Παλαιά & Καινή Διαθήκη, Αγιολογία, Στοιχεία 

Εκκλησιολογίας & Ιερές Ακολουθίες. 

Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, για την εκπλήρωση του σκοπού τους 

οργανώνονται πρόσθετες δραστηριότητες εκτός προγράμματος διδασκαλίας 

μαθημάτων όπως πρακτική εξάσκηση στη Βυζαντινή Μουσική – Χορωδία, 

Ποιμαντικές επισκέψεις & Βραδινές ακολουθίες. 

 

Διαμονή – μεταφορά – σίτιση μαθητών  

Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία προσφέρουν στους μαθητές τους, εφόσον αυτοί το 

επιθυμούν, δωρεάν σίτιση και διαμονή στις κατά τόπους Εκκλησιαστικές Εστίες, με 

τη μέριμνα της Εκκλησίας της Ελλάδας.  



Οι μαθητές δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από 

τις κείμενες διατάξεις για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας δημόσιας 

εκπαίδευσης, ιδίως σε ότι αφορά στη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή 

άλλων βοηθημάτων, στις μετακινήσεις και στις υποτροφίες.   

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Διευκρινίζεται ότι τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια & τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια 

είναι ισότιμα με τα άλλα δημόσια σχολεία και παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες 

πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, οι κάτοχοι απολυτηρίου 

Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές 

Ακαδημίες (ΑΕΑ) σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων. Στις ΑΕΑ 

λειτουργούν προγράμματα σπουδών όπως: 

 Ιερατικών Σπουδών (μόνο για άρρενες), στις ΑΕΑ Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 
Βελλάς Ιωαννίνων & Ηρακλείου Κρήτης (1ο επιστημονικό πεδίο). 

 Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής, στις ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων & 
Ηρακλείου Κρήτης (1ο επιστημονικό πεδίο). 

  Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, στις ΑΕΑ Αθηνών & Θεσσαλονίκης 
(4ο επιστημονικό πεδίο). 

 

Ο χάρτης των εκπαιδευτικών μονάδων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 

 



 

Οι εκπαιδευτικές μονάδες Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν, φαίνεται 

να καλύπτουν γεωγραφικά την επικράτεια. Συγκεκριμένα: 

Επτά (7) Εκκλησιαστικά Γυμνάσια & Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια με ενιαία 

Διεύθυνση, λειτουργούν στην Ξάνθη, το Άγιον Όρος, τη Θεσσαλονίκη, τη Φλώρινα, 

τη Λαμία, την Πάτμο και τα Χανιά.  

Τρία (3) Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν στα Ιωάννινα, την Αθήνα και 

την Πάτρα. 

Τρία (3) Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λειτουργούν στην Κατερίνη, την 

Καρδίτσα και την Καλαμάτα. 

Ο αναλυτικός πίνακας των Εκκλησιαστικών Σχολείων βρίσκεται αναρτημένος στην 

ιστοσελίδα.  


