
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    απόφ. 162/20-2-2020 
Έγκριση Κανονισμού Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Θεολογίας και του Τμήματος Κοινωνικής Θεο-

λογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Studies in Orthodox Theology» (Σπουδές στην 

Ορθόδοξη Θεολογία).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114) και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334 Β΄ 2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (ΦΕΚ Α΄102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ Α΄ 189 ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10. Την αριθμ. 134697/Z1/9-8-2018 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 3664 Β΄2018) με τίτλο «Μετονομασία του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.)».

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5-6-2019).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-4-2019).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζομένων Τμημάτων.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 3-12-2019).

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θε-
ολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Studies in Orthodox Theology» 
(Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία), από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Studies in Orthodox 
Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία) στην 
αγγλική γλώσσα, είναι η σπουδή και η έρευνα της Ορ-
θόδοξης Θεολογίας στο πλαίσιο του σύγχρονου κόσμου.

Στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
- η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας και της επι-

στημονικής γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Ορθόδοξης 
Θεολογίας, στον διάλογό της με τον σύγχρονο κόσμο, 
πεδίο που ορίζει την επιστημονική ιδιοπροσωπία των 
ορθοδόξων θεολογικών σπουδών σε σχέση με άλλα θεο-
λογικά προγράμματα στο ευρύτερο διεθνές ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, και

- η επιστημονική κατάρτιση στελεχών μεταπτυχια-
κού επιπέδου για απασχόληση σε ακαδημαϊκά ιδρύμα-
τα, ερευνητικά κέντρα, στις εκκλησιαστικές δομές, στις 
ποικίλες δομές της διοίκησης, στους φορείς πολιτισμού, 
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στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, σε συμβουλευτικές 
δομές και συναφείς κοινωνικές δράσεις και πρωτοβου-
λίες.

Βασική επιδίωξη του Δ.Π.Μ.Σ. στις Σπουδές της Ορθό-
δοξης Θεολογίας είναι να:

- αποτελέσει πόλο έλξης νέων επιστημόνων και ερευ-
νητών -κυρίως από την Αλλοδαπή- και να τους προσφέ-
ρει υψηλού επιπέδου θεολογικές επιστημονικές γνώσεις 
και ερευνητική κατάρτιση κατ’ αντιστοιχία προς τις απαι-
τήσεις της σύγχρονης έρευνας αλλά και της σύγχρονης 
κοινωνίας.

- ενισχύσει και να διευρύνει τη διεθνή προβολή του 
επιστημονικού-ερευνητικού έργου των δύο Τμημάτων 
της Θεολογικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α στο πεδίο της σύγ-
χρονης θεολογικής έρευνας.

- ενισχύσει τις επιστημονικές- ερευνητικές δυνατότη-
τες των σύγχρονων θεολόγων.

- προαγάγει και να αναπτύξει τον διαχριστιανικό και 
διαθρησκειακό διάλογο για την κοινή και θετική αντι-
μετώπιση των ποικίλων θρησκευτικών, πολιτικών και 
πολιτισμικών προκλήσεων της σύγχρονης πολυ-θρη-
σκευτικής και πολυ-πολιτισμικής κοινωνίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σε «Studies in Orthodox 
Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία) μετά 
την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με 
βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Θεολογίας, ενώ θα 
αναγράφεται και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και 
Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. 

η οποία συγκροτείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων, που εκλέγονται από τη Συνέ-
λευση κάθε Τμήματος για διετή θητεία, καθώς και από 
δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Δ.Π.Μ.Σ., που εκλέγονται από τους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. 
για ετήσια θητεία. Η κατανομή των μελών ανά συνεργα-
ζόμενο Τμήμα στο Δ.Π.Μ.Σ. και κατ’ αναλογία των διδα-
σκόντων τους στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

- Τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολογίας
- Δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολο-

γίας και Θρησκειολογίας
Τα μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) 

εκλέγονται από τις Συνελεύσεις των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων. Κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα ορίζει ένα ανα-
πληρωματικό μέλος για την Ειδική Διατμηματική Επι-
τροπή (Ε.Δ.Ε.).

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.), όπως και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., προέρχο-
νται από το Τμήμα Θεολογίας, το οποίο έχει τη διοικητική 
στήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ.: απαρ-
τίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 

εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος για διετή 
θητεία. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) μπο-
ρούν να αποτελούν και μέλη της Ειδικής Διατμηματικής 
Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.). Η κατανομή των μελών ανά συνεργα-
ζόμενο φορέα στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

- Τρία (3) μέλη από το Τμήμα Θεολογίας
- Δύο (2) μέλη από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 

και Θρησκειολογίας
Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) είναι ο 

Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Η θητεία του Προέδρου της 
Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) μπορεί να ανανεωθεί μία 
φορά.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος:

- Εισηγείται στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδα-
σκόντων του Δ.Π.Μ.Σ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από την Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών κ.ά, και εισηγείται σχετι-
κά στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

- Με εξουσιοδότηση της Ειδικής Διατμηματικής Επι-
τροπής (Ε.Δ.Ε.) αποφασίζει ως προς την οικονομική 
διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δα-
πανών του προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση 
εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

3. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. και ο Αναπληρωτής Δι-
ευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.: Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 
μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του ανα-
πληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.. Επιπλέον, είναι 
μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε.. Ορίζεται μαζί με τον Ανα-
πληρωτή του, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος:

- Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Συντονιστική Επιτροπή 
(Σ.Ε.).

- Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνε-
δριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ.

- Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

- Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υπο-
βάλλει στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) για 
έγκριση.

- Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

- Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Συντο-
νιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), συντάσσει αναλυτικό απολο-
γισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, 
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με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστο-
ποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά 
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρω-
τή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., και εκπληρώνει τα 
καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Δ.Π.Μ.Σ. «Studies in Orthodox Theology» (Σπουδές 
στην Ορθόδοξη Θεολογία) γίνεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Θεολογίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να υποστηρίζεται οργανωτικά και 
από συνεργάτη/ες υποστήριξης του Δ.Π.Μ.Σ. που θα 
είναι εγκατεστημένος σε χώρο της Σχολής. Ο/Οι συνερ-
γάτης/ες υποστήριξης του Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη 
γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ., 
όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υπο-
ψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Δ.Π.Μ.Σ., τον συντονισμό και την οργάνωση των μαθη-
μάτων, τη γραμματειακή υποστήριξη της Συντονιστικής 
Επιτροπής (Σ.Ε.), την υποστήριξη των Γραμματειών των 
Τμημάτων Θεολογίας και Κοινωνικής Θεολογίας και Θρη-
σκειολογίας στην καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Studies in Orthodox Theology» (Σπου-
δές στην Ορθόδοξη Θεολογία) στην αγγλική γλώσσα 
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών 
Τμημάτων Θεολογίας, καθώς και κάτοχοι τίτλου του Α΄ 
κύκλου σπουδών άλλων πανεπιστημιακών Τμημάτων 
της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατη-
γοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8
του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Studies in Orthodox Theology» (Σπουδές 
στην Ορθόδοξη Θεολογία) θα δέχεται έως ογδόντα (80) 
φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Οι διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ. «Studies in Orthodox 
Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία) προέρ-
χονται κατά 100% από τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάιο, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής 
Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), δημοσιεύεται και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα των συνεργαζόμενων Τμημάτων και του 
Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχια-
κών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμ-
ματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά 
την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.). Οι ενδι-

αφερόμενοι να εισαχθούν στο Δ.Π.Μ.Σ. δικαιούνται να 
υποβάλλουν αιτήσεις και για τις δύο ειδικεύσεις, που 
ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 7. Ο αριθμός των δυναμένων 
να εισαχθούν σε καθεμία από τις δύο ειδικεύσεις δεν 
δύναται να υπερβαίνει τους σαράντα (40) ανά ειδίκευση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία, 
αν δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου B2 ή ανώτε-
ρου, εξετάζεται γραπτώς σε μετάφραση επιστημονικού 
κειμένου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποψήφιοι, 

οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους και περι-
μένουν την ορκωμοσία τους, καταθέτουν τη βεβαίωση 
περάτωσης σπουδών)

4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, 
αν υπάρχουν

5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-
στηριότητας, αν υπάρχουν

6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτό-
τητας ή του διαβατηρίου

7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Πιστοποιητικά λοιπής γλωσσομάθειας, αν υπάρχουν
9. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν, όσα αναφέρονται στο 

Βιογραφικό Σημείωμα
10. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέ-

πει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και 
ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, 
παρ. 7 του ν. 4485/2017. ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία 
αναγνώρισης του τίτλου τους σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 
τα ακόλουθα κριτήρια:

- Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%.
- Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα 

σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. [εδώ 
συνυπολογίζεται και η επίδοση σε Διπλωματική εργα-
σία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών] 
σε ποσοστό (15%).

- Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών επιπέδου του-
λάχιστον Β2 ή ανωτέρου σε ποσοστό (10%) ως εξής: [Β2 
5%, Γ1 7%, Γ2 10%].

- Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε 
ποσοστό (5%) ως εξής: [Β2 2,5%, Γ1 3,5%, Γ2 5%].

- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών σε 
ποσοστό (5%).

- Κατοχή πτυχίου Β΄ ή Γ΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 
(10%) [Καλώς 5%, Λ. Καλώς 7%, Άριστα 10% - σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει βαθμός πτυχίου στην κλίμακα 
0- 10, αλλά μόνο Καλώς, Λ. Καλώς ή Άριστα].

- Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατι-
κές επιστολές, λοιπά προσόντα συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 10%.

- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό (25%.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η Συντονιστική Επι-

τροπή (Σ.Ε.) καταρτίζει τον Πίνακα συνολικής αξιολό-
γησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση 
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στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Κάθε χρόνο 
η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), κατά την επιλο-
γή, αποφασίζει για τη βάση εισαγωγής η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 μορίων 
της κλίμακας των 100 μορίων.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την 
απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισο-
βαθμίσαντες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του 
ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Τυχόν ένσταση, ασκούμενη εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, πρέπει να εί-
ναι επαρκώς αιτιολογημένη και συγκεκριμένη και κρί-
νεται τελεσίδικα από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
(Ε.Δ.Ε.) η οποία οφείλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
επτά (7) εργάσιμων ημερών να ενημερώσει γραπτώς 
τον ενιστάμενο.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται 
και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για 
το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προ-
βλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η διάρκεια 
μερικής φοίτησης είναι οκτώ (8) εξάμηνα δεν μπορεί να 
ξεπερνάει τα δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Με κόστος 
διδάκτρων 250€ ανά μάθημα και 200€ όταν το μάθημα 
επαναλαμβάνεται.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-
νους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, 
οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετριούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητή-
σουν, με αίτησή τους, άδεια αναστολής της παρακολού-
θησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχι-
ακής τους εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) για αποδεδειγ-
μένα σοβαρούς λόγους, μόνο μία φορά, και δεν μπορεί 
να είναι διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ακαδημαϊκών 
εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Άδεια 
αναστολής φοίτησης μεγαλύτερη από δύο ακαδημαϊκά 
εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις πα-

ρατεταμένης ασθένειας που πιστοποιείται από δημόσιο 
φορέα.

Η διάρκεια αναστολής ή παράτασης του ανώτερου 
χρόνου φοίτησης συζητείται και εγκρίνεται κατά περί-
πτωση από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). 
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει αναστολή 
φοίτησης, όταν επιστρέψει στα φοιτητικά του καθήκο-
ντα, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης 
που ίσχυε κατά τον χρόνο εγγραφής του στο Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση- εκπαίδευση και συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματο-
ποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
αγγλική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά 
Διδ. ώρες ECTS

Βιβλική Θεολογία 2 7,5

Δογματική Ορθόδοξης Εκκλησίας 2 7,5

Πατερική Θεολογία 2 7,5

Εκκλησιαστική Ιστορία 2 7,5

Σύνολο 8 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS

Βασικές Αρχές Χριστιανικής Ηθικής και 
Βιοηθικής 

2 7,5

Ιστορία και Θεολογία της Ορθόδοξης 
Λατρείας 

2 7,5

Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη 2 7,5

Κανονικό Δίκαιο της Ορθοδόξου Εκ-
κλησίας 

2 7,5

Σύνολο 8  30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
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Ορθόδοξη Θεολογία και Διαχριστιανι-
κός Διάλογος 

2 7,5

Ορθόδοξη Θεολογία και άλλες θρη-
σκείες 

2 7,5

Πρακτική Θεολογία 2 7,5

Ορθόδοξη Θεολογία και επιστήμη 2 7,5

Σύνολο 8 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS

Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο 30

Β. Το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει ως εξής:
Βιβλική 
Θεολογία

Το μάθημα της Βιβλικής Ερμηνείας και 
Θεολογίας ασχολείται με την ερμηνευτι-
κή και θεολογική θεώρηση των βιβλίων 
του Kανόνα της Παλαιάς και της Καινής 
Διαθήκης εντός του ιστορικού και πολι-
τισμικού περιβάλλοντός τους. Πέρα από 
τη μελέτη των επί μέρους επιστημονικών 
μεθόδων και τάσεων της σύγχρονης βιβλι-
κής έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
στη διαχρονική πρόσληψη των βιβλικών 
κειμένων στη θεολογία και τη ζωή της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας

Δογματική 
Ορθόδοξης
Χριστιανικής 
Εκκλησίας

Το μάθημα ασχολείται με την συστηματική 
έκθεση, την ανάλυση και την μελέτη της δι-
αμόρφωσης των δογμάτων της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας (Τριαδολογία, Χριστολογία, Εκ-
κλησιολογία, Σωτηριολογία, Εσχατολογία).

 Πατερική 
Θεολογία

Μια ιστορική και φιλολογική ανασκόπηση 
της ζωής και των έργων των Πατέρων της 
Εκκλησίας και άλλων εκκλησιαστικών συγ-
γραφέων της πρώτης χιλιετίας.
Επικεντρωθείτε στους πιο γνωστούς 
θεολόγους, από τους πατέρες της προ-
Νικεμένης, της Νικαιίας και της Νικαίας

Βασικές
Αρχές 
Χριστιανικής 
Ηθικής και 
Βιοηθικής

Οι βασικές αρχές της Χριστιανικής Ηθικής 
αναφέρονται στις σχέσεις των ατόμων 
προς το Θεό, τον εαυτό τους, το συνάν-
θρωπο και το φυσικό κόσμο, όπως αυτές 
καθορίζονται στη Βιβλική και την Ορθό-
δοξη Χριστιανική Παράδοση. Ταυτόχρο-
να εξετάζονται και οι απόψεις των λοιπών 
Χριστιανικών Ομολογιών.
Ως προς τις βασικές αρχές της Χριστιανι-
κής Βιοηθικής, αυτές αναφέρονται στην 
παρεμπόδιση, την αρχή, τη μετάδοση, την 
παράταση, καθώς και το τέλος της ζωής 
της ανθρώπινης ζωής.

Ιστορία και 
Θεολογία της 
Ορθόδοξης 
Χριστιανικής
Λατρείας

Το μάθημα θα διαρθρωθεί σε τρία τμή-
ματα: 
• Ιστορία της ορθόδοξης Λατρείας.
• Θεολογία της ορθόδοξης Λατρείας.
• Εισαγωγή στην ορθόδοξη Εορτολογία

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τη μελέ-
τη της γένεσης της χριστιανικής Λατρείας, 
την αναφορά στις βασικές πηγές της και 
την χρονολόγησή τους.
Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με την 
χριστολογική, εκκλησιολογική και πνευ-
ματολογική προσέγγιση της Ορθόδοξης 
Λατρείας.
Η Τρίτη ενότητα αναφέρεται στις πηγές, τα 
είδη, την ιστορική διαδρομή και την κατη-
χητική τους αξιοποίηση του Ορθόδοξου 
Εορτολογίου.

Χριστιανική
Αρχαιολογία 
και Τέχνη 

Παρουσιάζεται η πορεία της εκκλησιαστι-
κής τέχνης στις διάφορες εκφάνσεις της 
από την παλαιοχριστιανική έως και τη με-
ταβυζαντινή εποχή.
Εξετάζονται η πρώιμη χριστιανική τέ-
χνη, από τα παλαιοχριστιανικά ταφικά 
μνημεία και το διάκοσμό τους (είδη τά-
φων, γλυπτική, ζωγραφική, κτερίσματα), 
η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική (τυπο-
λογία και μορφολογία ναών) κατά την 
παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και με-
ταβυζαντινή περίοδο με παραδείγματα 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών, η 
εκκλησιαστική ζωγραφική (τοιχογραφί-
ες, ψηφιδωτά, φορητές εικόνες), καθώς 
και η μικροτεχνία κατά τις προαναφερ-
θείσες περιόδους.
Η διδασκαλία συνοδεύεται από εποπτικό 
υλικό και πραγματοποιούνται επισκέψεις 
σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και 
μουσεία.

Διορθόδοξο 
Κανονικό
Δίκαιο της
Εκκλησίας 

Περιλαμβάνει: Ιστορία (πρόσωπα και 
σταθμούς), Θεωρία και μεθοδολογία της 
Κανονικής Επιστήμης, Πηγές Κανονικού 
Δικαίου, Κανονικό Δίκαιο (Γενικό και Ειδικό 
Μέρος), Κανονικό Δίκαιο και Διδασκαλία 
Οικουμενικών Συνόδων, Διορθόδοξο Κα-
νονικό Δίκαιο, Εκκλησιολογικά ζητήματα 
Α΄ και Β΄ Χιλιετίας, Σχέσεις Εκκλησίας και 
Πολιτείας, Κανονικό Δίκαιο και Διεθνής 
Πολιτική, Πολιτειακό Κανονικό Δίκαιο, 
Κανονικό Δίκαιο και σύγχρονα επίμαχα 
ζητήματα.
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Εκκλησιαστική 
Ιστορία 

Εκτίθεται η ιστορία της Εκκλησίας από 
τη γένεσή της, η πορεία της κατά την 
ύστερη Αρχαιότητα, το Μεσαίωνα και 
τους νεότερους χρόνους έως σήμερα 
με έμφαση στα γεγονότα, τα πρόσωπα, 
τα πνευματικά ρεύματα την οργανωτι-
κή εξέλιξη, τη λατρεία και τη θεολογία 
που αφορούν κυρίως την Ανατολική 
Ορθόδοξη Εκκλησίας σε σχέση με τον 
υπόλοιπο Χριστιανισμό. Η παρουσίαση 
αυτή συμπεριλαμβάνει την ευρύτερη 
πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική 
εξέλιξη των κοινωνιών που έδρασε η 
Χριστιανική εκκλησία και απεικονίζει 
τη σχέση της μαζί τους με τις μεθόδους 
της ιστορικής επιστήμης εφαρμόζοντας 
όμως και θεολογικά κριτήρια που η ίδια 
η σπουδή στο υπόλοιπο πρόγραμμα 
σπουδών αναπτύσσει, ώστε να ερμηνεύ-
ονται και τα γεγονότα και η πορεία τους 
μέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου 
της σπουδής στην Ορθόδοξη θεολογία.

Ορθόδοξη
Χριστιανική
Θεολογία και 
Διαχριστιανικός 
Διάλογος 

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Ορ-
θόδοξη Εκκλησία και Θεολογία κατανο-
ούν και συνδέονται με τις άλλες Εκκλη-
σίες και Ομολογίες (Ρωμαιο-Καθολικοί, 
Προτεστάντες, Αγγλικανοί κ.λπ.).
Σε αυτό το πλαίσιο, μελετάται η ιστορι-
κή εξέλιξη και θεολογική σημασία των 
πρωτοβουλιών της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας για την ενότητα του χριστιανικού 
κόσμου και η θεολογική της επίδραση 
στο οικουμενικό κίνημα, οι θεολογικές 
υποθέσεις και ο σκοπός της ορθόδοξης 
συμμετοχής στην οικουμενική κίνηση, 
η αξιολόγηση των οικουμενικών εξε-
λίξεων σε σχέση με τους διμερείς θε-
ολογικούς διαλόγους, το πλαίσιο του 
ΣΕΚ, τα εμπόδια και οι δυνατότητες για 
την προώθηση του διαχριστιανικού 
διαλόγου.

Ορθόδοξη 
Θεολογία και 
άλλες Θρησκείες

Περιλαμβάνει ιστορική αναδρομή 
και θεωρίες για τη σχέση των άλλων 
θρησκειών με τον Χριστιανισμό, όπως 
παρουσιάστηκαν από άλλες χριστιανι-
κές θεολογίες, αλλά και θεωρίες που 
έχουν προταθεί κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας της Ορθοδόξου Θεολογίας. 
Περιλαμβάνει επίσης σύγκριση μετα-
ξύ των Θρησκειών με την αποτύπωση 
των θρησκειών σε τύπους, όπως οι 
θρησκείες που εργάζονται στο χώρο 
(υπερβατικός, μυστικιστικός, πολυθε-
ϊσμός, γνωστικός κλπ.) Και άλλοι που 
λειτουργούν εγκαίρως (εσχατολογική, 
πρωτολογική κλπ.). 
Αυτό θα γίνει τόσο για τις παραδοσιακές 
θρησκείες καθώς όσο και τις νέες.

Πρακτική 
Θεολογία 

Υπό τη στέγη του γνωστικού πεδίου 
«Πρακτική Θεολογία» εντάσσονται μα-
θήματα που αναφέρονται στη σχέση της 
Ορθόδοξης θεολογίας με τις επιστήμες 
του ανθρώπου.
Τέτοια μαθήματα είναι: Η «Ποιμαντική 
Θεολογία», η «Ποιμαντική Ψυχολογία», 
η «Χριστιανική Ανατροφή, η Κατήχηση, 
Εκπαίδευση και Αγωγή», η «Αποστολή 
και Οργάνωση του Κοινωνικού και Φι-
λανθρωπικού έργου της Ορθόδοξης Εκ-
κλησίας». Λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 
οι διάφορες ψυχολογικές, κοινωνικές, 
παιδαγωγικές, ψυχιατρικές, οικονομι-
κές κ.ά. παράμετροι, σε συνδυασμό με 
τις Ορθόδοξες πατερικές και σύγχρονες 
θεολογικές αρχές της αγάπης, της παιδα-
γωγίας, της πνευματικότητας, της παρά-
δοσης, της φιλανθρωπίας κ.λπ.,

Ορθόδοξη 
Χριστιανική
Θεολογία και 
Επιστήμη 

Η ραγδαία ανάπτυξη των συγχρόνων 
Επιστημών και οι εφαρμογές τους στην 
ανθρώπινη ζωή παράγουν ελπίδες για τη 
μεγαλύτερη δυνατή προστασία των συν-
θηκών διαβίωσης και την ενίσχυση των 
συνιστωσών της ανθρώπινης ευημερίας.
Συχνά όμως δημιουργούν και συνθήκες 
απειλής κατά της ποιότητας της ζωής 
του ανθρώπου και παράγουν ανθρωπο-
λογικά διλήμματα, μέσω των οποίων γί-
νονται ορατές συγκλήσεις ή αντιθέσεις, 
περισσότερο ή λιγότερο ουσιαστικές, 
μεταξύ των ανθρωπολογικών αρχών της 
Ορθόδοξης Χριστιανικής Θεολογίας και 
των αντίστοιχων αρχών των συγχρόνων 
Επιστημών. Ο σοβαρός διεπιστημονικός 
διάλογος αποτελεί βασικότατο μέσο 
για την αποκλιμάκωση των εντάσεων 
και των αντιθέσεων, ενώ δημιουργεί το 
υπόβαθρο για την γόνιμη επεξεργασία 
των νέων δεδομένων προς όφελος του 
ανθρώπου.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείω-
ση των φοιτητών με βασικές αρχές του 
διαλόγου μεταξύ της Θεολογίας και των 
συγχρόνων Επιστημών.

΄Αρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
13 εβδομάδες διδασκαλίας και 3 εβδομάδες εξετάσε-
ων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 
εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σε-
πτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων κ.λπ. είναι υπο-
χρεωτική.
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Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή 
ξεπερνά το 30% ανά μάθημα, τίθεται θέμα διαγραφής 
του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη Συντο-
νιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στην 
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γί-
νεται στην κλίμακα 1-10 με βάση το πέντε (5). Η βαθμο-
λογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του 
Δ.Π.Μ.Σ. εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής 
περιόδου.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις o μεταπτυχι-
ακός φοιτητής έχει το δικαίωμα της επανεξέτασης μετά 
την πάροδο ενός μηνός σε συμφωνία με τον διδάσκοντα 
καθηγητή. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής 
υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα ή 
να το αντικαταστήσει με προσφερόμενο του ιδίου εξα-
μήνου.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική η 
παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά 
τον τρόπο που ορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών. 
Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξε-
τασθεί επιτυχώς σε σύνολο δώδεκα (12) εξαμηνιαίων 
μεταπτυχιακών μαθημάτων [τεσσάρων (4) ανά εξάμηνο), 
στα οποία πιστώνεται σύνολο ενενήντα (90) πιστωτικών 
μονάδων (E.C.T.S.)], κατά τα πρώτα τρία εξάμηνα των 
σπουδών του [τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.)/
εξάμηνο σπουδών], καθώς και να συγγράψει διπλωμα-
τική εργασία (σύνολο τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
E.C.T.S.) κατά το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών του.

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει δύο (2) 
ώρες διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας εβδο-
μαδιαίως που, μαζί με τον αναλογούντα φόρτο εργασί-
ας, αντιστοιχεί σε επτά (7) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θεωρείται 
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξε-
τάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας έχουν το 
ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα 
και ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
(Ε.Δ.Ε.). Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων (παρ. 6, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσφέρονται μα-
θήματα λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντος π.χ. 
λόγοι υγείας, εκπαιδευτική άδεια, κ.λπ., το/α εν λόγω 
μάθημα/τα διδάσκεται/ονται από έτερο διδάσκοντα 
συναφούς αντικειμένου τον οποίο ορίζει η Ειδική Δια-
τμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

Στο Δ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), ύστερα από αίτηση του 
υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επι-
βλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του 
μεταπτυχιακό φοιτητή ήδη από την έναρξη των μεταπτυ-
χιακών σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων.

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π., ενός εκ των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων που διδάσκει στο Δ.Π.Μ..

Στην τριμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν ως μέλη, 
ο επιβλέπων και δύο (2) ακόμη μέλη, που μπορεί να είναι 
μέλη Δ.Ε.Π της βαθμίδας του Καθηγητή, του Αναπλη-
ρωτή και Επίκουρου Καθηγητή από το Ε.Κ.Π.Α. ή άλλο 
Α.Ε.Ι. ή καθηγητές/τριες αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώματος, ή ερευνητές/τριες των βαθμίδων 
Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της Αλλοδαπής και 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 
εκπονούμενη διπλωματική εργασία.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα σχετικό με 
το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η αγγλική.

Το κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
πρέπει να είναι γραμμένο σε μέγεθος γραμματοσειράς 
12 pt και οι σημειώσεις 10 pt, σε διάστημα διπλό (2) το 
κείμενο και σε διάστημα ένα και μισό (1,5) οι σημειώσεις, 
τα δε περιθώρια να είναι 2,5cm επάνω, κάτω, δεξιά, αρι-
στερά. Η έκταση της εργασίας να είναι μεταξύ 30.000 
και 50.000 λέξεων (κείμενο και σημειώσεις), χωρίς τη 
βιβλιογραφία, πίνακες, κ.λπ.

Στο εξώφυλλο υπάρχει ο λογότυπος του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Σχολή, τα 
συνεργαζόμενα Τμήματα, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. και το 
θέμα της Μ.Δ.Ε. Στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και 
εγκρινόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
μνημονεύεται σε εμφανές σημείο η σύνθεση της τρι-
μελούς εξεταστικής επιτροπής, για την κρίση της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας και την απονομή του 
ΔΜΣ.

Η προφορική ή γραπτή δοκιμασία γίνεται στην αγγλι-
κή γλώσσα και με τη φυσική παρουσία του υποψηφίου 
σε χώρο τον οποίο ορίζει το Τμήμα που απονέμει τον 
μεταπτυχιακό τίτλο.

Η μεταπτυχιακή εργασία υπό την τελική της μορφή 
κατατίθεται σε τρία (3) αντίτυπα για τα μέλη της εξετα-
στικής επιτροπής. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής 
οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής σε δημόσια συνεδρία. Δικαίωμα υποβολής 
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ερωτήσεων και μετοχής στη συζήτηση έχουν μόνον οι 
εξεταστές. Κατά τη σύσκεψη των μελών της εξεταστικής 
επιτροπής για την κρίση και βαθμολόγηση του υποψη-
φίου ο υποψήφιος και οι ακροατές αποχωρούν από την 
αίθουσα. Τα Πρακτικά της κρίσης τηρεί εντεταλμένο στέ-
λεχος από το διοικητικό προσωπικό του επισπεύδοντος 
Τμήματος, ή μέλος Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., το οποίο ορίζει η 
Συντονιστική.

Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να συγκληθεί 
για την κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ορι-
σμού της. Η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας θεω-
ρείται επιτυχής όταν ο φοιτητής λάβει τουλάχιστον δύο 
(2) θετικές ψήφους εκ των τριών μελών της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής και βαθμολογεί την επίδοση του 
φοιτητή με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα (0-10). Ο 
βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από την πρόσθεση τεσσά-
ρων (4) βαθμών [των τριών (3) βαθμών που θα δώσουν 
τα μέλη της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κατά την 
κρίση της μεταπτυχιακής εργασίας και του βαθμού ο 
οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας 
των εννέα (9) μαθημάτων των τριών πρώτων εξαμήνων] 
διαιρουμένων διά του τέσσερα (4). Το «Άριστα» αντιστοι-
χεί σε Μ.Ο. βαθμολογίας από 8,5-10, το «Λίαν Καλώς» σε 
Μ.Ο. βαθμολογίας από 6,5-8,49 και το «Καλώς» σε Μ.Ο. 
βαθμολογίας από 5-6,49.

Μετά το τέλος της διαδικασίας κρίσης της διπλωματι-
κής εργασίας, συντάσσεται από τη Γραμματέα/ή το Γραμ-
ματεύον μέλος του Δ.Π.Μ.Σ. πρακτικό που υπογράφεται 
από τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
προκειμένου να γίνει η απονομή του τίτλου στον υπο-
ψήφιο.

Μετά την κρίση και την απονομή του τίτλου, κατατί-
θεται ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή στο αρχείο του 
Δ.Π.Μ.Σ. και τρία (3) στη Βιβλιοθήκη της Θεολογικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ (δύο [2] σε έντυπη μορφή και ένα [1] 
σε ηλεκτρονική) και αναρτάται υποχρεωτικά στον διαδι-
κτυακό τόπο των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης μπορεί να γίνει 
μία φορά αναπομπή και να κριθεί εκ νέου μετά την πα-
ρέλευση ενός εξαμήνου. Σε περίπτωση δεύτερης ανεπι-
τυχούς έκβασης της εξέτασης ο φοιτητής διαγράφεται 
από το Μητρώο του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινό-
μενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, αρ. 34, 
ν. 4485/2017). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το έργο της Μο-

νάδας Προσβασιμότητας του Ε.Κ.Π.Α. Η Μονάδα Προ-
σβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ε.Κ.Π.Α.) ιδρύθηκε και λειτουργεί με την από 23 Φεβρου-
αρίου 2006 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου 
και την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται:
- να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια 

ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενη-
μέρωσης, επισκέψεις στο πλαίσιο των μαθημάτων, συ-
νέδρια και ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές 
με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ., διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές 
εκδηλώσεις του Δ.Π.Μ.Σ. κ.ά. Ορισμένα από τα παραπά-
νω κατά την κρίση του διδάσκοντος καθηγητή μπορούν 
να συνυπολογιστούν στις ώρες παρακολούθησης του 
εξαμήνου σπουδών ή να αποτελούν στοιχείο αξιολόγη-
σης του μεταπτυχιακού φοιτητή.

- να παρακολουθήσουν επιτυχώς και τα δώδεκα προ-
σφερόμενα μαθήματα. Συγκεκριμένα οφείλουν να πα-
ρακολουθήσουν το σύνολο των ωρών διδασκαλίας των 
μαθημάτων και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
δώδεκα μαθημάτων που αναφέρονται στο Πρόγραμμα 
Σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται να επα-
ναλάβουν το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία υπάρχει 
εκκρεμότητα.

- να εφοδιάζονται εγκαίρως και με δική τους ευθύνη, 
με τα συνιστώμενα συγγράμματα και μελέτες που καλύ-
πτουν τη διδακτέα ύλη.

- να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμί-
ες τις εργασίες που τους ανατίθενται για το κάθε μάθημα.

- να λαμβάνουν μέρος στις οριζόμενες από τους διδά-
σκοντες εξετάσεις.

Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί αιτία απορρι-
πτικού βαθμού ή και αποκλεισμού του μεταπτυχιακού 
φοιτητή από το Πρόγραμμα, ύστερα από εισήγηση των 
διδασκόντων Καθηγητών και σχετική απόφαση της Ει-
δικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).

3. Υποτροφία δικαιούνται οι τέσσερις πρωτεύοντες 
κάθε έτους, σύμφωνα με την αναλυτική βαθμολογία τους 
στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς και αφού συμμετά-
σχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.

4. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) μετά την 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), δύναται να 
αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών.
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα.
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

Δ.Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό.
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,
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- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης,
- προβαίνουν σε δράσεις οι οποίες ζημιώνουν ή εκ-

θέτουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα, την Σχολή και το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 
του Δ.Π.Μ.Σ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή 
αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Δ.Π.Μ.Σ ή 
Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές 
δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 
προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδη-
μα (άρ. 35, παρ. 2, ν. 4485/2017).

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξι-
ολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των φοιτητών όσον αφορά το σύνολο του 
Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των 
δραστηριοτήτων του θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
του κάθε διδάσκοντα θα του κοινοποιούνται.

7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της συνεδρί-
ασης της ΕΔΕ και σε χώρο του Τμήματος Θεολογίας ή 
της Θεολογικής Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του 
Δ.Π.Μ.Σ. ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του 
Τμήματος ή του Αναπληρωτή του και του εκπροσώπου 
του Πρυτάνεως.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. απονέμε-
ται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις “Studies in 
Orthodox Theology» [Master of Arts (Μ.Α.)].

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμε-
ται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου 
κύκλου από ίδρυμα τους αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

10. Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. «Studies in 
Orthodox Theology» (Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολο-
γία) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοί-
τησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 € ανά εξά-
μηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε 
εξαμήνου.

11. Είναι δυνατή η παρακολούθηση από τον μεταπτυ-
χιακό φοιτητή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS 
ενός εξαμήνου σε συνεργαζόμενα με το Τμήμα Θεολογί-
ας ή το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας 
Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ Δ.Π.Μ.Σ.

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα διατε-
θούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα 
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και λοιποί χώροι 
διδασκαλίας των Τμημάτων Θεολογίας και Κοινωνικής 
Θεολογίας και Θρησκειολογίας.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Θε-
ολογίας, η οποία μπορεί να στελεχώνεται εκτάκτως και 
από εξωτερικό/ούς συνεργάτη/ες.

3. Η χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρ-
χεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες και επιχορηγήσεις φορέων του δημόσιου τομέα 
ή του ιδιωτικού τομέα, νομικών ή φυσικών προσώπων

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-

λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Π.Α.,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται συνολικά 
σε 3.000 €. Στο ενδεχόμενο παράτασης της διάρκειας 
σπουδών προβλέπονται δίδακτρα 200 € ανά μάθημα 
πέραν των τεσσάρων (4).

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων ύψους 1.000 €
ανά εξάμηνο κρίνεται αναγκαία, διότι τα λειτουργικά 
έξοδα του Δ.Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται από άλλες πηγές 
χρηματοδότησης, ήτοι οι δαπάνες διδασκαλίας, διοικη-
τικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλι-
σμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες (υπο-
λογιστές και προγράμματα υπολογιστών, συντηρήσεις 
εξοπλισμού και χώρων, έκτακτες δαπάνες, έξοδα δημο-
σιεύσεων, συνεδρίων, οπτικοακουστικά μέσα, υπηρεσίες, 
γραφική ύλη κ.ά.). Το σύνολο των εξόδων θα καλύπτεται 
από τα τέλη φοίτησης, καθότι το κόστος λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι μεγάλο λόγω του μεγάλου κατ’ ανώτατο 
όριο αριθμού εισακτέων, της χρήσης νέων τεχνολογι-
ών στις αίθουσες πολυμέσων, της συντήρησης και της 
προμήθειας νέου εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, και των λοιπών προαναφερθεισών δαπα-
νών με σκοπό την επίτευξη ενός σύγχρονου και υψηλού 
επιπέδου διδακτικού έργου.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της Συντονιστικής Επι-
τροπής (Σ.Ε.), με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών δραστηριο-
τήτων του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα 
Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.. Ο εν λόγω απολογισμός απο-
στέλλεται στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. 
θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ., προέρχονται, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, τουλάχιστον κατά 80% από

- μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων 

Τμημάτων, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός 
κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτο-
ρες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπο-
ρεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με 
απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) 
και πράξη του Προέδρου της για τη διεξαγωγή διδα-
κτικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη 
σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 
υποτρόφου και του Πρύτανη του ΕΚΠΑ (παρ. 7, άρ. 29, 
ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε. ανατίθεται δι-
δασκαλία σε:

- μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρ. 13Α, 

ν. 4310/2014 και της Ακαδημίας Αθηνών.
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Δ.Π.Μ.Σ.,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες 
ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορι-
κού διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011) ή γίνονται 
νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, φροντιστηρια-
κών ασκήσεων και σεμιναρίων του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται ύστε-
ρα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και 
έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02006780303200012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

ΑΔΑ: ΩΨΛΟ46ΨΖ2Ν-Φ8Ω
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