
Προκήρυξη Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 
2021-2022, του Τμήματος Θεολογίας.

Η Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα της 17ης Συνέλευσης του Τμήματος 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του ακαδ.έτους 2020-2021,  ότι 
θα πρέπει να καθοριστούν τα μαθήματα και η ύλη για τη διενέργεια 
κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 
Μετά τον ορισμό των μελών της Επταμελούς Επιτροπής Καταταξεων, η 
Συνέλευση  αποφάσισε σχετικά:
 

 Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει σύμφωνα  με τα οριζόμενα στα   
[ΦΕΚ3185/2013], [ΦΕΚ114/2017] για τη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και τις σχετικές αποφάσεις και κανονισμούς 
του Ιδρύματος με τα οριζόμενα στο υπ’αριθμ. ΕΚΠΑ Κεντ. Αριθμ.Πρωτ. 
1718036256/17.07.18, και την Απόφαση του ΥΠ.ΠΕΘ με υπ’αριθμ. 
Φ.253.1/53195/Α5, [ΦΕΚ1929/2021] ότι η κατάταξη πτυχιούχων θα γίνει από 
την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα που 
αντιστοιχούν σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος και σε περίπτωση επιτυχίας των υποψηφίων στις εξετάσεις για 
την κατάταξή τους,  θα τους αναγνωρίσει στο ΠΠΣ την βαθμολογία που 
έλαβαν στα συγκεκριμένα μαθήματα των εξετάσεων.

 Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή 
ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού 
(αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων 
ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται 
σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους 
σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

    Όλοι οι υποψήφιοι εφόσον ανήκουν στις  ανωτέρω κατηγορίες πτυχιούχων 
γίνονται δεκτοί για να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.  

Ανακοινώνεται η Εξεταστέα Ύλη των Μαθημάτων των Κατατακτηρίων 
Εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για το Τμήμα Θεολογίας 
που είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες πτυχιούχων ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 

0000743484



1.  Μάθημα [30670] : Εισαγωγή στη Καινή Διαθήκη
 
 Εξεταστέα Ύλη: 

Βιβλία : «Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη»  Ι.Καραβιδόπουλου, ή 
«Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη»   Χρ.Βούλγαρη.

Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ένα από τα δύο παραπάνω 
βιβλία.

(*) Το μάθημα είναι αρμοδιότητας του Ερμηνευτικού Τομέα του Τμήματος.

2.   Μάθημα [30755] :  Πατρολογία Α’

 Εξεταστέα Ύλη:

Βιβλίο:  «Πατρολογία,  β’ τόμος»,  Στ.Παπαδοπούλου . 
              [ Αθανάσιος και Καππαδόκες Πατέρες ].

(*) Το μάθημα είναι αρμοδιότητας του Τομέα Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής, του 
Τμήματος

3.  Μάθημα [30848] : Εισαγωγή στη Θεολογία

Εξεταστέα Ύλη:

Βιβλίο:   Ν.Ματσούκα «Δογματική και Συμβολική Θεολογία», τόμος Γ’ 
Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσ/νικη 2017

(*) Το μάθημα είναι αρμοδιότητας του Τομέα Συστηματικής Θεολογίας, του Τμήματος.

Όλες οι κατηγορίες πτυχιούχων κατατάσσονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. 

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ.έτους 2021-2022

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στη 
Γραμματεία του Τμήματος Θεολογίας, Πανεπιστημιόπολη Άνω Ιλίσια 
157-72,  από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:



α)  Αίτηση του ενδιαφερομένου ( οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην Υπηρεσία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της διεύθυνσης της 
ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ : https://eprotocol.uoa.gr/  την περίοδο από 
1/11/2021 μέχρι 15/11/2021)

β) Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο από τη Γραμματεία της 
Σχολής/Τμήματος προέλευσης ή απλά υποβολή ευκρινούς 
φωτοαντιγράφου του πτυχίου εκ του πρωτοτύπου (ευκρινή 
φωτοτυπία). 
Για όσους υποψηφίους εκκρεμεί η ορκωμοσία τους γίνεται δεκτό με την 
αίτηση τους το πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία 
προέλευσης, αλλά θα πρέπει να μεριμνήσουν να καταθέσουν το 
αντίγραφο πτυχίου τους όταν αυτό θα γίνει εφικτό.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και 
βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

γ) απλή φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας. 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 
Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 
αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά 
ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα: [ΦΕΚ1329/2015].
Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, 
οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό 
αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με 
ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους τουλάχιστον 67%,

β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που 
συνδέεται με τα άνω άκρα,

γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που 
καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Η αίτηση κατατακτηρίων εξετάσεων σε αυτή την ειδική περίπτωση, για 
να είναι έγκυρη, θα συνοδευτεί απαραίτητα, (με συνημμένο), από τη 
σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα 



πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την 
οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.

Συμφώνως του νόμου, οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το 
διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 
Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
μέσω της Γραμματείας, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν την έναρξη 
εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Η Πρόεδρος του Τμήματος                           Η Γραμματέας του Τμήματος

                 (*) (*)

Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου                                        Βασιλική Λαδιά

(*) Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο του Τμήματος 
Θεολογίας και η διεκπεραίωση του θα γίνει ηλεκτρονικά.
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