ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Θεολογίας εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ.
202988/Z1(ΦΕΚ 3441 Β΄/22.12.2014) για την οργάνωση και λειτουργία Π.Μ.Σ. στο Τμήμα
Θεολογίας. Εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Θεολογίας
και μπορεί να αναθεωρείται μία φορά κάθε δύο ακαδημαϊκά έτη, μετά από εισήγηση της
Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Θεολογίας του
Ε.Κ.Π.Α., το οποίο εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση Β1/709/23.9.93 (ΦΕΚ 799/τ.Β΄/610-1993) και τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθμ. Φ.711/215/Β7/663
(ΦΕΚ 1091/τ.Β΄/4-12-1996) και 95973/Β7 (ΦΕΚ 1578 τ.Β΄/18.12.2002), και το οποίο
αναμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/16-7-2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και με την
Υπουργική Απόφαση 202988/Ζ1(ΦΕΚ 3441 Β΄/22.12.2014), έχει ως σκοπό: α) Tη
δημιουργία φυτωρίου νέων ερευνητών. β) Την προώθηση της επιστημονικής έρευνας,
διεπιστημονικά, διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διακρατικά. γ) Την κατάρτιση
ειδικευμένων στελεχών για την Εκκλησία, την Εκπαίδευση, την Κοινωνική Πρόνοια και τον
Πολιτισμό. δ) Την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Θεολογικών Σχολών
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για την προώθηση του διαλόγου (διορθοδόξου,
διαχριστιανικού, διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού).
Άρθρο 3
Όργανα του Π.Μ.Σ.
Τα όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:
1.
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), η σύνθεση της οποίας ορίζεται
από το άρθρο 2 του Ν.3685/2008.
2.
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., εκλέγεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. και
αποτελείται από εννέα μέλη· από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και από δύο
διδάσκοντες καθενός από τους τέσσερις Τομείς. Η θητεία της Σ.Ε. είναι διετής. Ο
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής
και εκλέγεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία
ακόμη φορά. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ.
κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.
3.
Η Σ.Ε. εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., την διεξαγωγή των
εξετάσεων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, την αξιολόγηση των υποψηφίων
και την κατάταξή τους κατά σειρά επιτυχίας, εφαρμόζοντας τα κριτήρια του

παρόντος Κανονισμού. Οι σχετικές προτάσεις της υποβάλλονται στη Γ.Σ.Ε.Σ., η
οποία είναι αρμόδια για την οριστική αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων.
Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Θεολογίας, με βάση τις προτάσεις των οικείων Τομέων,
χορηγεί:
A) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ακόλουθες τέσσερις (4)
Κατευθύνσεις με τις αντίστοιχες Ειδικεύσεις:
1) Ερμηνευτικής Θεολογίας: α) Παλαιά Διαθήκη, β) Καινή Διαθήκη, γ) Ιστορία
Εποχής της Καινής Διαθήκης και Ιουδαϊκή Γραμματεία, δ) Βιβλική Αρχαιολογία.
2) Ιστορικών Σπουδών: α) Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, β) Εκκλησιαστική Ιστορία
της Ελλάδος, γ) Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, δ) Κανονικό
Δίκαιο, ε) Λειτουργική, στ) Ιστορία Θρησκευμάτων – Θρησκειολογία.
3) Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής: α) Πατρολογία,
β) Εκκλησιαστική Γραμματεία από του 9ου αιώνα, γ) Ιστορία των Δογμάτων,
δ) Συμβολική, ε) Οικουμενική Κίνηση (Ιστορία και Θεολογία).
4) Συστηματικής Θεολογίας: α) Δογματική, β) Ηθική, γ) Φιλοσοφία και Θρησκεία,
δ) Ποιμαντική Θεολογία και επιστήμες του ανθρώπου, ε) Επιστήμες της
Αγωγής και Θρησκευτική Εκπαίδευση.
Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από προτάσεις των οικείων Τομέων και σχετική εισήγηση της
Σ.Ε., να τροποποιούνται ή να αναθεωρούνται οι τίτλοι των Ειδικεύσεων αυτών.
B) Διδακτορικό Δίπλωμα
Οι Ετερόδοξοι και Ετερόθρησκοι λαμβάνουν ειδικό τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (Α΄
και Β΄ κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ.).
Άρθρο 5
Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
1) Κάτοχοι πτυχίου Ορθοδόξου Θεολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής, με βαθμό τουλάχιστον
«Λίαν Καλώς».
2) Ετερόδοξοι κάτοχοι πτυχίου Θεολογίας ΑΕΙ (με αναγνώριση του ΑΕΙ από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
3) Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση των
αλλοδαπών ΑΕΙ από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ εκτός της Θεολογίας γίνονται δεκτοί, εφόσον υποστούν προ της
συμμετοχής τους στις εισαγωγικές εξετάσεις του Π.Μ.Σ. επιτυχή γραπτή δοκιμασία από δύο
(2) εξεταστές ανά μάθημα, και με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», στα κατωτέρω
μαθήματα του Τμήματος Θεολογίας: (α) Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, (β)
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Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, (γ) Δογματική και Ηθική και (δ) Πατρολογία και Ιστορία
των Δογμάτων. Η ύλη των εξετάσεων ανακοινώνεται στο τέλος Ιουνίου κάθε έτους. Οι
αιτήσεις υποβάλλονται από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις για τα ανωτέρω
μαθήματα διεξάγονται από 1 μέχρι 5 Οκτωβρίου.
4) Σε κάθε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπλέον του αριθμού εισακτέων,
γίνονται δεκτοί άνευ εξετάσεων: ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος
του Ελληνικού Κράτους, καθώς επίσης και ένας (1) υπότροφος της Εκκλησίας της
Ελλάδος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ο
αριθμός των ανωτέρω υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.
Οι αλλοδαποί και ημεδαποί υπότροφοι, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις των
υποτρόφων, γίνονται επιπλέον του αριθμού των εισακτέων δεκτοί στο Π.Μ.Σ. μετά από
εξετάσεις, το περιεχόμενο και η μορφή των οποίων καθορίζονται από τους οικείους Τομείς.
5) Δεν γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι Παραγωγικών Σχολών και Τμημάτων.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος επιλέγει για κάθε ακαδημαϊκό έτος σαράντα (40)
μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται ανά δέκα (10) στις τέσσερις Κατευθύνσεις:
Ερμηνευτικής Θεολογίας – Ιστορικών Σπουδών – Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων
και Συμβολικής - Συστηματικής Θεολογίας. Οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο γίνονται
δεκτοί στο Π.Μ.Σ.
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. παρέχεται η δυνατότητα να μεταφέρονται οι μη
συμπληρούμενες θέσεις εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών μιας Κατεύθυνσης σε άλλη,
όταν αυτό κρίνεται αξιολογικά αναγκαίο για την κάλυψη μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Θεολογίας.

Άρθρο 6
Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1)
αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους αλλοδαπών
ΑΕΙ)
2)
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
3)
βιογραφικό σημείωμα και
4)
αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων τους.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από 15 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία
του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια και δεν
επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος για περισσότερες της μιας
κατεύθυνσης.
Για τους αλλοδαπούς, εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κρίνεται
υποχρεωτική: (α) η κατάθεση της ισοτιμίας του βασικού πτυχίου, όπως αυτή πιστοποιείται
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και (β) η Βεβαίωση Ελληνομάθειας, η οποία χορηγείται από το
Διδασκαλείο της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας των Πανεπιστημίων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης. Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας απαιτείται και για τους υποτρόφους.
Η αίτηση κάθε υποψηφίου συνοδεύεται απαραιτήτως από το πτυχίο του, ενώ σε
περίπτωση καθυστερημένης ορκωμοσίας συνοδεύεται από το πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας που αντικαθίσταται ευθύς αμέσως με το αντίγραφο πτυχίου.
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Απαραίτητη προϋπόθεση να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι στο Π.Μ.Σ.
είναι να γνωρίζουν μια από τις κατωτέρω γλώσσες: 1) Αγγλική, 2) Γαλλική, 3)
Γερμανική και 4) Ιταλική. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται
από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά:
α) Για την Αγγλική γλώσσα µε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του
Πανεπιστηµίου CAMBRIDGE ή µε πτυχίο (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF
COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστηµίου MICHIGAN ή µε πτυχίο
CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL
INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστηµίων δηµοσίου
χαρακτήρα ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
(TOEIC) βαθµολογία από 505 και άνω ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας
επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του
Ν.3149/2003 ή µε International English Language Testing System (IELTS) από το
University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –
IDP Education Australia IELTS Australia µε βαθµολογία από 4,5 έως 5,5 ή Business
English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES).
Επίσης, η επάρκεια της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με την κατάθεση αντίγραφου
πτυχίου του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
πτυχίο οποιασδήποτε Σχολής των κρατικών πανεπιστημίων, στα οποία επίσημη γλώσσα
είναι η Αγγλική.
β) Για τη Γαλλική γλώσσα µε πτυχίο DELF 1ER DEGRE (UNITES A1, A2, A3, A4) ή
CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο µέχρι το 1996) του
Γαλλικού Ινστιντούτου Αθηνών ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου
Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του
Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
Επίσης, η επάρκεια της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με την κατάθεση αντίγραφου
πτυχίου του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο
οποιασδήποτε Σχολής των κρατικών πανεπιστημίων, στα οποία επίσημη γλώσσα είναι η
Γαλλική.
γ) Για τη Γερµανική γλώσσα µε πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP)
του Ινστιτούτου Γκαίτε ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του
Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε
πτυχίο Zertificat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστηµίου Γενεύης.
Επίσης, η επάρκεια της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με την κατάθεση αντίγραφου
πτυχίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
πτυχίο οποιασδήποτε Σχολής των κρατικών πανεπιστημίων, στα οποία επίσημη γλώσσα
είναι η Γερμανική.
δ) Για την Ιταλική γλώσσα µε πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) ή µε Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσοµάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.19 του
άρθρου 13 του Ν.3149/2003 ή µε πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello socialle του
Πανεπιστηµίου Γενεύης.
Επίσης, η επάρκεια της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με την κατάθεση αντίγραφου
πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο
οποιασδήποτε Σχολής των κρατικών πανεπιστημίων, στα οποία επίσημη γλώσσα είναι η
Ιταλική.
5)
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Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο δίπλωμα της ξένης γλώσσας,
υποβάλλονται σε σχετική εξέταση υπό την ευθύνη και την εποπτεία της Σ.Ε. Ανεπιτυχής
εξέταση του υποψηφίου στην ξένη γλώσσα συνεπάγεται αποκλεισμό του από την εξέταση
των άλλων μαθημάτων.
Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ.
1. Απαραίτητα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι
τα εξής:
1) Ο γενικός βαθμός του πτυχίου τουλάχιστον «λίαν καλώς».
2) Ο μέσος όρος των προπτυχιακών μαθημάτων του Τομέα Ειδίκευσης τουλάχιστον
«λίαν καλώς».
3) Η βάση επιτυχίας πέντε (5) κατά τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10)
χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους στις γραπτές εξετάσεις (α) της ξένης γλώσσας,
(β) του γνωστικού αντικειμένου της Κατεύθυνσης όπως αυτό προσδιορίζεται από τον
Τομέα και (γ) του γνωστικού αντικειμένου των Ειδικεύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα που αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα των
επιστημονικών πεδίων όπως αυτά προσδιορίζονται από τους Τομείς είναι:
(α) Ερμηνευτικής Θεολογίας: Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη.
(β) Ιστορικών Σπουδών: Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία.
(γ) Πατερικών Σπουδών - Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής: Πατρολογία και
Ιστορία των Δογμάτων.
(δ) Συστηματικής Θεολογίας: Δογματική και Ηθική.
Τα μαθήματα των γνωστικών αντικειμένων των Ειδικεύσεων καθορίζονται με
αποφάσεις των οικείων Τομέων.
Οι Τομείς έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν το προς εξέταση γνωστικό αντικείμενο,
υπό τον όρο το προτεινόμενο κάθε φορά γνωστικό αντικείμενο να ανήκει στον
«κορμό» των Κατευθύνσεων που προσδιορίζουν την επιστημονική ταυτότητα του
Τομέα, να το προτείνει στη Σ.Ε. και η αλλαγή να γίνει αποδεκτή από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
4) Η βάση επιτυχίας πέντε (5) κατά τη βαθμολογική κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10)
χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους στην προφορική συνέντευξη του υποψηφίου
ενώπιον των μελών ΔΕΠ του οικείου Τομέα, όπου συνεκτιμάται και το τυχόν
επιστημονικό έργο του.
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν προτάσεων των οικείων Τομέων και μετά από σχετική εισήγηση
της Σ.Ε., ορίζει δύο (2) μέλη ΔΕΠ για κάθε Ειδίκευση, τα οποία αξιολογούν και
βαθμολογούν τα γραπτά με κλίμακα από ένα έως δέκα (1-10), με βάση το πέντε (5), καθώς
επίσης και τον αναβαθμολογητή σε περίπτωση απόκλισης της βαθμολογίας των δύο
βαθμολογητών άνω των τριών (3) μονάδων.
3. Οι Τομείς σε συνεδριάσεις τους αθροίζουν τις βαθμολογίες κάθε γραπτού και
υπολογίζουν το μέσο όρο της βαθμολογίας των δύο εξεταστών ή αποδέχονται τη βαθμολογία
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του αναβαθμολογητού σε περίπτωση απόκλισης της βαθμολογίας των δύο εξεταστών, όπως
ορίζεται από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Στη συνέχεια αποκαλύπτονται τα ονόματα των
υποψηφίων, αθροίζονται οι μέσοι όροι από τα δύο (2) μαθήματα (Κατεύθυνσης και
Ειδίκευσης) κάθε υποψηφίου και συντάσσεται η κατάσταση βαθμολογίας των εξετασθέντων
και ο ειδικός κατάλογος των επιτυχόντων κατά Κατεύθυνση, ο οποίος υποβάλλεται στη Σ.Ε.
για τα περαιτέρω.
4. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία με το τελικό άθροισμα της
βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου. Οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα γίνονται
δεκτοί.
5. Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται κατά μήνα Ιούνιο και οι εξετάσεις διεξάγονται από 10
μέχρι 15 Οκτωβρίου.
Άρθρο 8
Χρονική Διάρκεια Π.Μ.Σ.
1. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Τα χρονικά όρια της φοίτησης
στον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. μπορούν να παραταθούν κατά ανώτατο όριο μέχρι και δέκα
οκτώ (18) μήνες, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, εφόσον αυτό ζητηθεί από
τον υποψήφιο προ της εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της Διπλωματικής Εργασίας και
αιτιολογηθεί επαρκώς για λόγους υγείας (με πιστοποίηση δημόσιου θεραπευτηρίου),
στράτευσης, αδήριτης υπηρεσιακής δυσχέρειας, σοβαρού οικογενειακού κωλύματος ή με
γραπτή τεκμηριωμένη πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή και εισήγηση του οικείου Τομέα
και της Σ.Ε. για ερευνητικούς λόγους. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται οριστικά με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μετά την υπέρβαση του μεγίστου χρόνου φοίτησης
χωρίς δικαίωμα συνέχισης των σπουδών του για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
2. Αναστολή της φοίτησης του υποψηφίου στα τρία (3) πρώτα Εξάμηνα σπουδών
επιτρέπεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μια φορά για κάθε υποψήφιο, μετά από αιτιολογημένη
αίτηση του ενδιαφερομένου, για σοβαρούς λόγους (υγείας, στράτευσης, υπηρεσιακούς,
οικογενειακούς) με επίσημη πιστοποίηση, για αυστηρά καθορισμένη διάρκεια η οποία δεν
δύναται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
Άρθρο 9
Πρόγραμμα Π.Μ.Σ.
1. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., που αναλαμβάνει μεταπτυχιακό έργο, δηλώνει στη Γ.Σ.Ε.Σ. τον
Ιούνιο του προηγουμένου έτους τα μαθήματα που θα διδάξει το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι
τίτλοι των μαθημάτων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία και δημοσιεύονται στον Οδηγό
Σπουδών.
2. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί Π.Μ.Σ. που απονέμει Μ.Δ.Ε.
ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση του οικείου Τομέα και μετά από εισήγηση της
Σ.Ε., ένα μέλος Δ.Ε.Π. ως Επιβλέπων. Ο Επιβλέπων και η Σ.Ε. έχουν την ευθύνη της
παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
3. α) Το Πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει στα τρία (3) πρώτα Εξάμηνα την
παρακολούθηση και εξέταση του μεταπτυχιακού φοιτητή σε εννέα (9) δίωρα μεταπτυχιακά
μαθήματα, που επιλέγονται από το σύνολο των κατά Εξάμηνο προσφερομένων μαθημάτων,
και τη σύνταξη τριών (3) γραπτών ερευνητικών (φροντιστηριακών) εργασιών της Ειδίκευσης
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πού έχει επιλέξει, ενώ με την έναρξη του τετάρτου (Δ΄) Εξαμήνου αναλαμβάνει ο
μεταπτυχιακός φοιτητής την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας του.
β) Τον Ιούνιο κάθε προηγούμενου έτους καταρτίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
Θεολογίας, μετά από σχετικές προτάσεις των οικείων Τομέων και εισήγηση της Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ., ο κατάλογος των προσφερομένων μαθημάτων σύμφωνα με τις τέσσερις
Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. με τις αντίστοιχες Ειδικεύσεις τους, που θα διδαχθούν το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος. Από τα προσφερόμενα αυτά μαθήματα ο μεταπτυχιακός φοιτητής, σε
συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Τομέα,
επιλέγει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ανά Εξάμηνο.
γ) Από τα τρία (3) μαθήματα κάθε Εξαμήνου, που είναι υποχρεωμένος ο μεταπτυχιακός
φοιτητής να δηλώσει, επιλέγει, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή, ένα
(1) μάθημα στο οποίο υποχρεούται να συντάξει φροντιστηριακή εργασία ερευνητικού
χαρακτήρα. Μία (1) τουλάχιστον εκ των τριών (3) αυτών φροντιστηριακών εργασιών πρέπει
να συντάσσεται στο μάθημα της Ειδίκευσης.
4. α) Η παρακολούθηση των εννέα (9) δίωρων μαθημάτων, διάρκειας δέκα (10)
διδακτικών εβδομάδων, είναι υποχρεωτική για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Αποκλείεται από
την εξέταση κάθε μαθήματος ο φοιτητής που απουσίασε αδικαιολόγητα σε περισσότερα από
τρία (3) δίωρα μαθήματα, και είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθηση του
ίδιου ή άλλου μαθήματος σε επόμενο Εξάμηνο μετά από υπόδειξη και σύμφωνη γνώμη του
Επιβλέποντος Καθηγητή.
β) Μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και της Σ.Ε. μπορεί ο
μεταπτυχιακός φοιτητής να παρακολουθήσει από τα εννέα (9) συνολικά μεταπτυχιακά
μαθήματα έως δύο (2) συναφή μαθήματα άλλης Κατεύθυνσης ή άλλου Π.Μ.Σ. οιουδήποτε
ΑΕΙ της ημεδαπής, σε αντικατάσταση δύο (2) μαθημάτων της Ειδίκευσης επιλογής του. Σε
περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιθυμεί να παρακολουθήσει συναφή μαθήματα
ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) (ERASMUS),
υποχρεούται να αντικαταστήσει τρία (3) μαθήματα ανά Εξάμηνο της Κατεύθυνσης επιλογής
του, συνόλου τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
5. α) Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει στην αρχή κάθε Εξαμήνου στην Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. τα αντίστοιχα μαθήματα. Η επιλογή των μαθημάτων αυτών γίνεται με τη σύμφωνη
γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή, ο οποίος για το λόγο αυτό προσυπογράφει τη σχετική
δήλωση του φοιτητή.
β) Οι τρείς (3) γραπτές φροντιστηριακές εργασίες ερευνητικού χαρακτήρα συντάσσονται
στη διάρκεια των τριών (3) πρώτων Εξαμήνων. Οι εργασίες κατατίθενται στο φάκελο του
μεταπτυχιακού φοιτητή, που τηρείται στην γραμματεία του Τομέα. Η εκπόνηση και
συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται κατά το τέταρτο (Δ΄) Εξάμηνο. Τα
μαθήματα του χειμερινού Εξαμήνου διαρκούν από τον Οκτώβριο μέχρι και το Φεβρουάριο
και του εαρινού Εξαμήνου από το Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο. Απαγορεύεται η διεξαγωγή
εξετάσεων, εάν δεν ολοκληρωθεί ο κύκλος των δέκα (10) διδακτικών εβδομάδων.
γ) Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει
επικουρικές υπηρεσίες στο Τμήμα Θεολογίας κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής φοίτησής
του.
6. Οι εξετάσεις διεξάγονται το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου για το χειμερινό
Εξάμηνο, το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου για το εαρινό Εξάμηνο και εντός του
μηνός Σεπτεμβρίου για την επαναληπτική δοκιμασία αποτυχόντος μεταπτυχιακού φοιτητή σε
κάποια από τα μαθήματα του διδακτικού έτους.
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7. Η επίδοση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα εννέα (9) εξαμηνιαία μαθήματα
αξιολογείται με γραπτή ή προφορική εξέταση ή με γραπτές εργασίες ή με συνδυασμό αυτών.
Η βαθμολογία των μαθημάτων εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν έως δέκα (0–10), με βάση
επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Η εξεταστέα ύλη και ο
προσδιορισμός του τρόπου της εξέτασης καθώς και η βαθμολόγηση του μεταπτυχιακού
φοιτητή εναπόκεινται στην κρίση του εξετάζοντος μέλους Δ.Ε.Π.
8. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δύο (2) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και
αντιστοιχεί σε δύο (2) διδακτικές μονάδες (δ.μ.). Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS)
κατανέμονται ανά δέκα (10) σε όλα τα μαθήματα.
Άρθρο 10
Διπλωματική Εργασία
1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) απαιτείται η
υποβολή και έγκριση γραπτής Διπλωματικής Εργασίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία είναι δοκίμιο συστηματικής, συνθετικής και μεθοδικής επιστημονικής έρευνας με
σχετική πρωτοτυπία, ενδεικτικής εκτάσεως 25.000-30.000 λέξεων. Αποτελεί καταγραφή του
προβληματισμού της έρευνας, σε συγκεκριμένο θέμα και συντάσσεται σύμφωνα με τους
κανόνες της καθιερωμένης επιστημονικής μεθοδολογίας.
2. Το θέμα προτείνεται από τον Επιβλέποντα μετά από συνεργασία με τον υποψήφιο, και
μετά από πρόταση του οικείου Τομέα και εισήγηση της Σ.Ε. εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και
ορίζεται στην αρχή του τετάρτου (Δ΄) Εξαμήνου, μετά την επιτυχή εξέταση των έξι (6)
τουλάχιστον από τα εννέα (9) μαθήματα και την υποβολή των δύο (2)) εκ των τριών (3)
φροντιστηριακών εργασιών. Η διαδικασία σύνταξης της Διπλωματικής Εργασίας αρχίζει από
την ανακοίνωση του θέματος στη Γ.Σ.Ε.Σ. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, το θέμα της
Διπλωματικής Εργασίας του, ο Επιβλέπων Καθηγητής καθώς και η ημερομηνία
ανακοινώσεως του θέματος στη Γ.Σ.Ε.Σ., εγγράφονται σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στη
Γραμματεία του Τμήματος.
3. Μετά την υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας συντάσσεται Εισηγητική Έκθεση από
τον Eπιβλέποντα και υποβάλλεται μέσω του οικείου Τομέα στην Σ.Ε., η οποία, κατόπιν
προτάσεως του οικείου Τομέα, εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. τον ορισμό δυο ακόμη μελών Δ.Ε.Π.
για τη συγκρότηση της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά τον ορισμό της Εξεταστικής
Επιτροπής αποστέλλεται η εργασία από τη Γραμματεία του Τμήματος στα μέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία πρέπει σε σαράντα (40) ημέρες από την αποστολή να
αποφανθεί περί της αποδοχής ή μη αυτής και περί της βαθμολογήσεώς της. Σε περίπτωση
που ένα μέλος της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση της
προθεσμίας, δύναται να χορηγηθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος παράταση μέχρι είκοσι
(20) ημερών.
4. Η Διπλωματική Εργασία κατατίθεται υποχρεωτικώς σε έξι (6) βιβλιοδετημένα αντίτυπα
(τρία για την Εξεταστική Επιτροπή, δυο για τη Γραμματεία του Τομέα και του Τμήματος και
ένα για τη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής) και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
(δισκέτα) προς έκθεση στον κριτικό έλεγχο της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς.
5. Η Διπλωματική Εργασία, στη σύνταξη της οποίας αντιστοιχούν τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες (ECTS), κρίνεται και αξιολογείται από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και ο
μέσος όρος (Μ.Ο.), που προκύπτει από τη βαθμολογία της τριμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής, αποτελεί τον τελικό βαθμό αυτής. Η βαθμολογία της Διπλωματικής Εργασίας,
όπως και των μεταπτυχιακών μαθημάτων, εκφράζεται με την κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10),
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με βάση επιτυχίας το πέντε (5) και χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους. Ο μέσος όρος της
βαθμολογίας της Διπλωματικής Εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος του πέντε (5).
Άλλως, η Διπλωματική Εργασία απορρίπτεται.
6. Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από τον μέσο
όρο του αθροίσματος του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας και του μέσου όρου των
βαθμών των εννέα (9) μαθημάτων.
Άρθρο 11
Διδακτορική Διατριβή
1. α) Ο δεύτερος κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι αυτοτελής, οδηγεί στην λήψη
Διδακτορικού Διπλώματος με την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα Θεολογίας και
διαρκεί το ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και το μέγιστο έξι (6) ακαδημαϊκά έτη από την
ημερομηνία ορισμού του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τμήματος. Το τελευταίο χρονικό όριο μπορεί να παραταθεί με αιτιολογημένη απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. μέχρι και για δώδεκα (12) μήνες.
β) Το Διδακτορικό Δίπλωμα Θεολογίας («Διδάκτωρ Θεολογίας», Δρ. Θ.) αποκτάται μετά
από τη συγγραφή πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας και την επιτυχή προφορική
υποστήριξη ενώπιον επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ύστερα από την παρέλευση
τουλάχιστον τριών (3) ακαδημαϊκών ετών από τον ορισμό του θέματος της Διδακτορικής
Διατριβής από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) ακαδημαϊκών
ετών.
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν:
α) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) Θεολογίας από ΑΕΙ της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής (μετά από αναγνώριση του οικείου τίτλου από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Οι αιτήσεις των υποψηφίων αυτών για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής μπορούν να
υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
Για τους Ετεροδόξους ή Ετερόθρησκους προβλέπεται η απονομή ειδικού τίτλου
Διδακτορικού Διπλώματος Θεολογίας.
β) Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής (μετά την αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ανεξάρτητα από επιστημονική
ειδίκευση. Όσοι δεν έχουν θεολογική ειδίκευση (πτυχίο Θεολογίας ή μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών Θεολογίας) γίνονται δεκτοί, εφόσον υποστούν επιτυχή γραπτή δοκιμασία από δύο
(2) εξεταστές ανά μάθημα, και με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», στα κατωτέρω
μαθήματα του Τμήματος Θεολογίας: (α) Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, (β)
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, (γ) Πατρολογία και Ιστορία των Δογμάτων και (δ)
Δογματική και Ηθική. Οι εξετάσεις στα μαθήματα αυτά διεξάγονται δυο φορές το χρόνο και
συγκεκριμένα από 1 έως 5 Μαρτίου και από 1 έως 5 Οκτωβρίου, οι δε αιτήσεις των
υποψηφίων για τις εξετάσεις αυτές υποβάλλονται από 15 έως 25 Φεβρουαρίου και από 15
έως 25 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής,
Πανεπιστημιούπολη – Άνω Ιλίσια. Δεν γίνονται δεκτοί για εκπόνηση Διδακτορικής
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Διατριβής κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος που είναι πτυχιούχοι Παραγωγικών Σχολών
και Τμημάτων.
3. Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος,
στο οποίο ενδιαφέρεται να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή, προσδιορίζοντας σε γενικές
γραμμές το αντικείμενό της. Η Γ.Σ.Ε.Σ., αφού εξετάσει, αν ο υποψήφιος πληροί τις
προϋποθέσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με βάση τα κριτήρια του
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζει για κάθε υποψήφιο Διδάκτορα, μετά από
πρόταση του οικείου Τομέα και εισήγηση της Σ.Ε., τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την
επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του
οικείου Τμήματος της βαθμίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου
Καθηγητή, ως Επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του
ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα με
αυτή, στην οποία ο υποψήφιος Διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.
Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους Διδάκτορες.
4. α) Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο Διδάκτορα
καθορίζει το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από
τον ορισμό της, το οποίο και καταθέτει με δήλωσή της, μέσω του οικείου Τομέα και της Σ.Ε.,
στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. εξετάζει το προτεινόμενο θέμα και αποφαίνεται αν
εμπίπτει στο περιεχόμενο του απονεμομένου από το Τμήμα Διδακτορικού Διπλώματος
εγκρίνοντας ή τροποποιώντας ή απορρίπτοντας αυτό. Μετά την έγκριση του θέματος
εγγράφεται αυτό σε ειδικό κατάλογο θεμάτων Διδακτορικών Διατριβών, πού τηρείται στη
Γραμματεία του Τμήματος, και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, την τριμελή
Συμβουλευτική Επιτροπή, το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής, την ημερομηνία εγκρίσεώς
του από την Γ.Σ.Ε.Σ. και τις ημερομηνίες συμπληρώσεως του ελαχίστου χρόνου για την
υποβολή της Διδακτορικής Διατριβής καθώς και λήξεως του μεγίστου χρόνου για την
κατάθεσή της.
β) Ο υποψήφιος Διδάκτορας υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει επικουρικώς
εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, στο οποίο εκπονεί τη διατριβή του.
5. α) Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη παρακολούθησης και
καθοδήγησης του υποψηφίου, για τον οποίο καταθέτει μέσω του οικείου Τομέα και της Σ.Ε.
στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος έκθεση προόδου, σε συνεργασία με τον υποψήφιο Διδάκτορα,
στο τέλος κάθε έτους από τον ορισμό της. Με την ετήσια έκθεση προόδου η τριμελής
Συμβουλευτική Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της πορείας της εκπόνησης της
Διδακτορικής Διατριβής και μπορεί να προτείνει την τροποποίηση του τίτλου του θέματος
της Διδακτορικής Διατριβής είτε για ερευνητικούς λόγους είτε σε περίπτωση διαπίστωσης
αντικειμενικών αδυναμιών ολοκλήρωσης της έρευνας.
β) Η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσεως του υποψήφιου Διδάκτορα.
6. α) Εντός του προβλεπομένου χρόνου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, εδάφιο (α), του
παρόντος άρθρου, ο υποψήφιος Διδάκτορας υποβάλλει πρωτότυπη επιστημονική εργασία, η
οποία συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες της καθιερωμένης επιστημονικής δεοντολογίας
και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας.
β) Η Διδακτορική Διατριβή κατατίθεται υποχρεωτικώς μετά την ολοκλήρωση της κρίσεως
σε ικανό αριθμό αντιτύπων (δεκατέσσερα – 14) για τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής, την Γραμματεία του οικείου Τομέα και του Τμήματος, την Βιβλιοθήκη της
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Θεολογικής Σχολής, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, καθώς επίσης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή για την ευχερή πρόσβαση σε αυτήν από την επιστημονική κοινότητα.
7. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος δεν απαιτείται η παρακολούθηση ειδικών
μαθημάτων, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 12, παρ. 5α του Ν.2083/92, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του νόμου 3685/2008. Υποχρεωτική είναι η
συνεργασία του υποψηφίου Διδάκτορα με την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και
ιδιαίτερα με τον Επιβλέποντα, καθώς και η παρακολούθηση των ειδικών σεμιναρίων και
ημερίδων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων του Τομέα ή του Τμήματος.
8. Ο Επιβλέπων Καθηγητής συντάσσει Εισηγητική Έκθεση σε συνεργασία με τα άλλα δυο
(2) μέλη Δ.Ε.Π. της Συμβουλευτικής Επιτροπής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξάμηνο από την υποβολή της Διδακτορικής Διατριβής. Η
Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος ορίζει στη συνέχεια, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα
και εισήγηση της Σ.Ε., τέσσερα (4) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. για τη συγκρότηση της επταμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο
Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π.
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Μετά την παρέλευση
του εξαμήνου και εφόσον δεν έχει κατατεθεί Εισηγητική Έκθεση, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει τη
συγκρότηση επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρ. 12 του
Ν.2083/1992 και την παρ. 4α του άρθρ. 9 του Ν.3685/2008.
Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική
ειδικότητα με αυτήν στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του.
9. Ο υποψήφιος Διδάκτορας προβαίνει σε προφορική υποστήριξη της Διδακτορικής
Διατριβής του ενώπιον της επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής δημοσίως με παρουσία
ακροατηρίου, απαντά σε ερωτήσεις των μελών της ανωτέρω Επιτροπής, η οποία κρίνει το
πρωτότυπο της Διατριβής και εάν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Στη συνέχεια ο
υποψήφιος Διδάκτορας απέρχεται για να συσκεφθούν τα μέλη της επταμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής, η οποία αποδέχεται και εγκρίνει τη Διδακτορική Διατριβή, συνεκτιμώντας την
προφορική δοκιμασία και απονέμοντας το βαθμό «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα», ή
αποφασίζει τη συνέχιση της προετοιμασίας του υποψηφίου για μια δεύτερη εξέταση, ή δεν
την κάνει αποδεκτή και την απορρίπτει. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εφόσον συγκεντρώσει
πέντε (5) θετικές ψήφους στα επτά (7) μέλη της ανωτέρω Επιτροπής.
10. Η αναγόρευση του υποψηφίου Διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος,
ενώπιον της οποίας γίνεται και η καθομολόγηση σε δημόσια συνεδρίασή της με την παρουσία
του Πρυτάνεως ή εκπροσώπου του.
Η απονομή του τίτλου του Διδάκτορα Θεολογίας (Δρ. Θ.) ολοκληρώνεται με την
πιστοποίηση της δημοσιοποίησης του κειμένου της εγκριθείσης Διατριβής με τη λήψη της
από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Άρθρο 12
Διδακτικό Προσωπικό
Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διεξάγεται από όλα ανεξαιρέτως τα μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολογίας κάθε βαθμίδας σε απόλυτη ισοτιμία διδακτικών και
εξεταστικών αρμοδιοτήτων. Κανένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος δεν απαλλάσσεται της
διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. Απαγορεύεται ρητά η αποκλειστική απασχόληση οιουδήποτε
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μέλους Δ.Ε.Π. μόνον στο Π.Μ.Σ. χωρίς παράλληλη απασχόληση στο Προπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών.
Η ανάθεση διδασκαλίας σε μέλος Δ.Ε.Π. προτείνεται από τον οικείο Τομέα και
αποφασίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Η διδασκαλία και η εξέταση κάποιου μαθήματος του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατεθεί σε
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. (Ομότιμους Καθηγητές) ή σε ενεργά μέλη Δ.Ε.Π. άλλου
Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ως Επισκέπτες Καθηγητές) καθώς επίσης και
σε Ειδικούς Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος συναφούς ειδίκευσης (Π.Δ.
407) χωρίς αντιμισθία και άνευ δικαιώματος συμμετοχής στη Γ.Σ. του Τομέα και στη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Άρθρο 13
Μεταβατική Διάταξη
Η χρονική διάρκεια σπουδών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των υποψηφίων
Διδακτόρων του Π.Μ.Σ., που έχουν εγγραφεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και
έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο από τους προϊσχύοντες Κανονισμούς του Π.Μ.Σ. χρόνο,
παρατείνεται κατά δεκαοκτώ (18) μήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης και του χρονικού αυτού
ορίου η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος θα προβαίνει με απόφασή της σε διαγραφή κάθε
Μεταπτυχιακού Φοιτητή ή υποψήφιου Διδάκτορα του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Θεολογίας αρχίζει με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014 – 2015.

Γ.Σ.Ε.Σ./18.7.2014
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