
Κανονισμός  για την είσοδο στο Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο 
Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ορθόδοξης Θεολογίας 

 

 

Προσάρτημα 1 
 
                                                                                                          Εγκρίθηκε  
Διάταγμα αριθ. 1919 (30 Ιουνίου 2019) απο τον  Αγιόττο και Μακαριώτατο 
Καθολικό - Πατριάρχη πάσης Γεωργίας Ηλίας β 
 
Άρθρο 1. Σφαίρες του Κανονισμού  
1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την 
εισαγωγή φοιτητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τών Μεταπτυχιακών Σπυδών στο 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα Ορθόδοξης Θεολογίας (εφεξής 
- «ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα»), για το ακόλουθο θεολογικά Εκπαιδευτικά 
προγράμματα στους τομείς της Ορθόδοξης Θεολογίας: 
1.1. Θεολογία;  
1.2. Εικονογραφία;  
1.3. Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική; 
1.4. Εκκλησιαστική Μουσική και Μουσικολογία;  
1.5. Χριστιανική Ψυχολογία; 
1.6. Θεωρία και Ιστορία της Χριστιανικής Τέχνης 
1.7. Αποκατάσταση της καβαλέτας και μνημειακής εικονογραφίας.  
1.8. Χριστιανική φιλοσοφία. 
 
 
 
Άρθρο 2. Άτομα που είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
1. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο αυτού τού Κανονισμού, μόνο άτομα που κατέχουν Πτυχίο  ή 

ακαδημαϊκό πτυχίο που αντιστοιχεί στο πρώτο δικαιούνται να λάβουν το μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα  του εκπαιδευτικού προγράμματος στη θεολογία. 

2.Άτομα που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν προγράμματα στην Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ιδρυμα πρέπει να πληροί τις ειδικές απαιτήσεις που καθορίζονται από την Εσωτερική Νομική 
Πράξη του επικεφαλή του ιδρύματος που δημοσιεύεται μαζί με τα προγράμματα των 
εισαγωγικών εξετάσεων. 
3. Στη Θεολογική Ακαδημία - ως δομική ενότητα το  ανώτερο   εκπαιδευτικό ίδρυμα - μόνο οι 
άνδρες φοιτητές είναι επιλέξιμοι να εισάγονται  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
 
 



 
Άρθρο 3. Εισδοχή για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  
στη  Θεολογία 
 
1. Είσοδος στο μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη  θεολογία διεξάγεται χωρίς γενική 

μεταπτυχιακή εξέταση και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εσωτερικών 
εξετάσεων,εκχωρούνται από αυτο το κανονισμό· 

2.  Οι ακόλουθες εσωτερικές εξετάσεις ανατίθονται για την εγγραφή στο το εκπαιδευτικό 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Θεολογία 

2.1 Θεμέλια της Χριστιανικής Δογματικής (Κατεχέση); 
2.2 Ξένες γλώσσες ; 
3. Τα προγράμματα για τις εσωτερικές εξετάσεις, η μορφή και οι ημερομηνίες τους, καθώς και 

η ανάθεση πρόσθετων εσωτερικών εξετάσεων εάν προκύψει ανάγκη λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων ενός συγκεκριμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζονται από 
τον προϊστάμενο του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βάσει του αίτημα που 
υποβάλλεται από την κατάλληλη δομική μονάδα · 

4. Για τους σκοπούς της οργάνωσης των εξετάσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
τους, συγκροτούνται ειδικές εξεταστικές επιτροπές κατάλληλες για κάθε εξέταση 
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη τους βάσει της Εσωτερικής Πράξης του 
επικεφαλή του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

5. Κάθε εσωτερική εξέταση αξιολογείται με 100 βαθμολογίες και μια εξέταση θεωρείται 
επιτυχημένη εάν ο αιτών για το μεταπτυχιακό έχει συγκεντρώσει ελάχιστα 51 σκορ. 

6. Σε περίπτωση που απουσιάζει απο την εξέταση, ο υποψήφιος του μεταπτυχιακού 
προγραμματος  δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην επόμενη εξέταση. 

7. Η είσοδος στο μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
σύνολο όλων των αποτελεσμάτων και την ποσόστωση που έχει εγκριθεί από το ανώτερο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα - από την υψηλότερη βαθμολογία και κάτω. Λόγω των προδιαγραφών 
του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίπτωση ίσων αποτελεσμάτων των 
εξετάσεων, μπορεί να παραχωρηθεί προνόμιο στις βαθμολογίες που αποκτήθηκαν στο 
μάθημα /μαθήματα   που εγκρίθηκαν από τον επικεφαλή του ιδρύματος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
 

Άρθρο 4. Εισδοχή στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
 
1. Η είσοδος στο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις βαθμολογίες που αποκτήθηκαν στις εσωτερικές εξετάσεις.  
2. Η αποδοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακού τίτλου στο ανώτερο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι δυνατή μόνο μετά την υποβολή του 
αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία νομικό έγγραφο που επαληθεύει την απόκτηση ακαδημαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - διπλώματος, και για τα άτομα που προσλαμβάνονται σε 
στρατιωτική θητεία, μετά την υποβολή του εγγράφου που επαληθεύει τη στρατολόγησή τους, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία.  
3. Η αποδοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακού τίτλου στο ανώτερο 
το εκπαιδευτικό ίδρυμα επισημοποιείται με μια συμφωνία που υπογράφεται μεταξύ του 
ιδρύματος και του υποψηφίου μεταπτυχιακού τίτλου και την ενοποιημένη πράξη του επικεφαλής 
του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 



4. Όσον αφορά τα άτομα με τα οποία ορίζονται οι συμφωνίες.Υπογράφηκε η διάταξη 3 αυτού 
του Άρθρου, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα επισημοποιεί μια Ενοποιημένη Πράξη του 
επικεφαλή του ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αποστέλλεται κάθε χρόνο πριν από 
τις 5 Οκτωβρίου στο Εθνικό Κέντρο Βελτίωσης της Εκπαιδευτικής Ποιότητας LEPL(National 
Centre for Educational Enhancemenτ). Ο Ενοποιημένος Νόμος του Πρύτανη θα περιέχει το 
όνομα, το επόνυμο, τον αριθμό ταυτότητας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εγγραφεί. Μέχρι τις 7 Οκτωβρίου κάθε 
έτους, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα θα υποβάλει ηλεκτρονική έκδοση των πληροφοριών 
σχετικά με τα άτομα που έχουν εγγραφεί. Οι πληροφορίες πρέπει να συγκεντρωθούν σύμφωνα 
με το έντυπο που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό  Νόμο του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου 
Βελτίωσης της Εκπαιδευτικής Ποιότητας  LEPLNational Centre for Educational Enhancemenτ). 
 5. Μετά την Ενοποιημένη Πράξη του επικεφαλή του ιδρύματος τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσησ(εγκρίθηκε από την 4η διάταξη αυτού του άρθρου) εκδίδεται, το άτομο 
γίνεται φοιτητής του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος - φοιτητής  του προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
  
 
 
 
 
 
 


