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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡ/ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ανοιχτό στην κοινωνία

Σύγχρονο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον



Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος,
ο έφορος της Σχολής μας



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άριστη διοργάνωση των σχολι-
κών εορτών. Ενεργός συμμετο-
χή στη «Βουλή των Εφήβων»,  

σε Καινοτόμες Δράσεις, στην Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση και στα «Πρωτο-
κλήτεια». Επισκέψεις στα ιδρύματα της 
πόλης των Πατρών με δώρα και τρόφιμα, 
συμμετοχή της χορωδίας σε πολλές 
εκδηλώσεις όπως στο Συνεδριακό του
Πανεπιστημίου, στο Α.Τ.Ε.Ι., στη Διακί-
δειο Σχολή Λαού Πατρών κ.λ.π.. 

Πραγματοποίηση κατ’  έτος πολυημέρων 
και μονοήμερων εκπαιδευτικών εκδρο-
μών και επισκέψεις σε χώρους με 
θρησκευτικό και ιστορικό ενδιαφέρον. 
Παρουσίαση προγραμμάτων project. 
Με τις επισκέψεις του Σεβασμιώτατου 
Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστό-
μου, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 
θέσουν τους προβληματισμούς τους και 
να ακούσουν ψυχωφελείς λόγους.

πάνω: Από την επίσκεψη στην Ακρόπολη
κάτω:  Από την εκδήλωση “η βία στα σχολεία”



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Στην Εκκλησιαστική Μαθητική Εστία μπορούν να διαμένουν και να σιτίζονται 
όσοι μαθητές το επιθυμούν. Η διαμονή και η σίτιση παρέχονται δωρεάν. Τα 
δωμάτια είναι δίκλινα, ευρύχωρα και ηλιόλουστα, με ατομικό μπάνιο, γραφείο, 

θέρμανση και ψύξη, ηχοσύστημα και πυρασφάλεια. Για την εύρυθμη λειτουργία της, 
διαθέτει Διευθυντή και έμπειρο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, που μεριμνούν 
νυχθημερόν για τις ανάγκες και την ασφαλή διαβίωση των μαθητών.

Το παρεκκλήσιο του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Τραπεζαρία - αίθουσα εκδηλώσεων

Σύγχρονοι κοιτώνες με 2 κρεβάτια



Μετά τη Μεταπολί-
τευση (1974), 
ιδρύθηκε στην

Πάτρα το «Μέσο Εκκλη-
σιαστικό Φροντιστήριο 
Πατρών», με τριετή φοίτηση.

Με το Π.Δ. 100/1979, το 
Μ.Ε.Φ. Πατρών μετατράπηκε 
σε τετρατάξιο Εκκλησιαστικό 
Λύκειο.

Από το 2006 λειτουργεί ως 
τριετές Γενικό Εκκλησιαστικό 
Λύκειο Πατρών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση έχει ως σκοπό την ανάδειξη και κατάρτιση 
Κληρικών της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας και λαϊκών στελεχών, υψηλού 
μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους. 

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών είναι δημόσιο Σχολείο που 
υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης). Είναι 
ισότιμο με τα υπόλοιπα Γενικά Λύκεια και λειτουργεί σύμφωνα με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘΠΑ.

από τα εγκαίνια του νεόδμητου Κτιρίου

Από την εκδήλωση στο Συνεδριακό  
του Πανεπιστημίου Πατρών για τη συμπλήρωση   

30 χρόνων λειτουργίας του Λυκείου



Από την 1η Οκτωβρίου 2011 
το Γεν. Εκκλησιαστικό Λύκειο 
Πατρών στεγάζεται σε νεόδμητο 

κτίριο στην Παραλία Πατρών (Πατρών 
-Πύργου 85) το οποίο ανήγειρε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών  
κ.κ. Χρυσόστομος. 

Τις απαρχές του νέου κτιρίου ευλόγη-
σε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, και το ενεκαινία-
σε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος  κ.κ. 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ.

 

Το νέο κτίριο διαθέτει εκτός από τις 
ηλιόλουστες και φωτεινές αίθουσες, 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών, Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας, 
πολύ πλούσια  δανειστική Βιβλιοθήκη και 
μεγάλη αίθουσα τελετών. 

Στο κέντρο του κτιρίου δεσπόζει το 
Παρεκκλήσιο του Σχολείου αφιερωμένο 
στο μεγάλο πατέρα της  Εκκλησίας 
μας Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο 
στο οποίο τελούνται πολύ συχνά οι 
Ιερές Ακολουθίες που προβλέπονται 
από το τυπικό της Εκκλησίας μας και 
συμμετέχουν  ενεργά οι μαθητές μας.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τάξη μαθητών

Αίθουσα Η/Υ

Η βιβλιοθήκη του Σχολείου



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Σχολείο διαθέτει μόνιμο διδακτικό προσωπικό το οποίο 
διακρίνεται τόσο για το ήθος του όσο και για την επιστημονική 
του κατάρτιση. Ενδεχόμενα κενά που παρουσιάζονται 

καλύπτονται άμεσα είτε από το ΥΠΑΙΘΠΑ, Δ/νση Εκκλησιαστικής 
Εκπαίδευσης, είτε από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας, 
μετά της οποίας το Σχολείο μας  συνεργάζεται άριστα και αρμονικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Γεν. Εκκλησιαστικό Λύκειο 
Πατρών λειτουργούν και οι τρεις 
κατευθύνσεις (Θεωρητική, Θετική 

και Τεχνολογική) και διδάσκονται όλα τα 
μαθήματα της Γενικής Παιδείας. 

Παράλληλα σε κάθε τάξη διδάσκο-
νται επί πλέον δύο Θεολογικά μαθήμα-
τα ανά τάξη, καθώς επίσης και το μάθημα 
Βυζαντινής Μουσικής. 

Παρέχει επίσης δωρεάν μαθήμα-
τα: Ξένες γλώσσες, Πληροφορική, 
Αγιογραφία και Βυζαντινή Μουσική. 
Επίσης παρέχει συστηματική ενισχυτική 

διδασκαλία σε όλα τα βασικά μαθήματα 
για επιπλέον βοήθεια και κάλυψη κενών, 
για όσους μαθητές το επιθυμούν. Η μετα-
φορά των μαθητών από τον τόπο κατοι-
κιάς των γίνεται δωρεάν.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Σχολείο διαθέτει το απαιτούμενο 
προσωπικό για τις ανάγκες του 
καθώς επίσης και για τις ανάγκες 

της Εκκλησιαστικής Εστίας. 

Ο σύλλογος των καθηγητών με τον  
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών  

και πάσης Ελλάδος κ.κ Ιερώνυμο


