
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Αριθµός µαθητών στα τµήµατα κατευθύνσεων των Γενικών Λυκείων 

 

Σας γνωρίζουµε ότι για το σχολικό έτος 2012-2013 οι µαθητές στα τµήµατα κατεύθυνσης  στη Β΄ και Γ΄ 

τάξη Γενικού Λυκείου και στη Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν µπορεί να υπερβαίνουν τους 

είκοσι οχτώ (28) (σχετ. η µε αρ. πρωτ. 29188/Γ2/14-03-2011 εγκύκλιος, «…ο αριθµός των µαθητών θα 

είναι µέχρι είκοσι πέντε (25) µε προσαύξηση 10%») 

Το ανωτέρω ισχύει και για τους κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

• Γραφείο Υφυπουργού 
• Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
• Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
• Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., Τµήµα Α΄ 
• Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 
• Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης 
• Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε. 
• Δ/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων 
• Δ/νση Ειδικής Αγωγής 
• ΣΕΠΕΔ 

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 100835/Γ2/4-9-2012 

Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας τµηµάτων κατευθύνσεων στα Γενικά Λύκεια 

Όπου η Β΄ ή Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί µε ένα τµήµα απαιτούνται τουλάχιστον έντεκα (11) µαθητές για τη δηµιουργία τµήµατος 
κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η µετακίνηση των µαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονοµικά 
ασύµφορη µπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τµήµατος κατεύθυνσης µε έξι (06) φοιτώντες µαθητές µετά από πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του 
Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θµιας Εκπ/σης. 

Βαθµός Ασφαλείας: 

Να διατηρηθεί µέχρι: 

Βαθ. Προτεραιότητας:  

 

 

Αθήνα,          13-09-2012 

Αρ. Πρωτ.      105834/Γ2 

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης 

• Δ/νσεις Δ/θµιας Εκπ/σης 

• Γραφεία Σχολικών Συµβούλων  

• Γενικά Λύκεια (µέσω των 
Δ/νσεων Δ/θµιας Εκπ/σης) 

ΠΡΟΣ: 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

----- 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 ΤΜΗΜΑ Α΄  

----- 

 Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη:  15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου 

Τηλέφωνο:  210-3443422 



	  
	  

Όπου η Β΄ ή η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί µε δύο τµήµατα απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µαθητές για τη λειτουργία τµήµατος 
κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η µετακίνηση των µαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονοµικά 
ασύµφορη µπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τµήµατος κατεύθυνσης µε δέκα (10) φοιτώντες µαθητές µετά από πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση 
του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θµιας Εκπ/σης. 

Όπου η Β΄ ή η Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου λειτουργεί µε τρία ή περισσότερα τµήµατα απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) µαθητές για τη λειτουργία 
τµήµατος κατεύθυνσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η µετακίνηση των µαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο είναι δυσχερής ή οικονοµικά 
ασύµφορη µπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τµήµατος κατεύθυνσης µε (15) φοιτώντες µαθητές µετά από πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση του 
Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θµιας Εκπ/σης. 

Στα αποµονωµένα Γενικά Λύκεια της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, όπου η µετακίνηση των µαθητών είναι αντικειµενικά αδύνατη, µπορεί 
να εγκριθεί η λειτουργία τµήµατος κατεύθυνσης ανεξάρτητα από τον αριθµό των φοιτώντων µαθητών µετά από πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης. 

Στις περιπτώσεις που ο αριθµός των µαθητών, οι οποίοι επιθυµούν να φοιτήσουν υπερβαίνει τους τριάντα (30), εγκρίνεται η λειτουργία και 
άλλου τµήµατος κατεύθυνσης. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κύκλους της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 


