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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επανιδρύει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018−2019 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός”, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος αρ. και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει. Το
παρόν ιδρύθηκε με την Υ.Α. αριθμ. Β7/85/29-3-1994 (ΦΕΚ 259/12-4-1994 τ.Β΄), τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αριθμ.Β7/112/11-5-2000 (ΦΕΚ 663/24-5-2000 τ.Β΄), αντικαταστάθηκε με την
Υ.Α. αριθμ. 56806/Β7 (ΦΕΚ 1156/30-7-2004 τ.Β΄), τροποποιήθηκε εν νέου με τις Υ.Α. αριθμ.
70803/Β7/22-9-2005 (ΦΕΚ 1375/4-10-2005 τ.Β΄), Υ.Α. αριθμ. 53768/Β7 (ΦΕΚ 1056/28-6-2007
τ.Β΄), Υ.Α. αριθμ. 58151/Β77/13-7-2009 (ΦΕΚ 1472/21-7-2009 τ.Β΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου
με την Υ.Α. αριθμ. 130227/Β7 (ΦΕΚ 2304/27-8-2014 τ.Β΄) και τροποποιήθηκε με την Υ.Α. αριθμ. 130225/Β7/13-8-2016 (ΣΕΣ 176/29-10-2015).

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός» του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας, μελέτης και επιστημονικής εξειδίκευσης στο χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας
και του Χριστιανικού Πολιτισμού, όπως ορίζεται στους ειδικότερους επιστημονικούς τομείς.
2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια κι η προαγωγή της θεολογικής γνώσης καθώς κι η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Ορθόδοξης Θεολογίας και γενικότερα του
Χριστιανικού Πολιτισμού. Επιπλέον, αποσκοπεί στην ικανοποίηση θεολογικών, ερευνητικών,
εκπαιδευτικών, κοινωνικών και εκκλησιαστικών αναγκών αλλά και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον θεολογικό
χώρο. Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί:
α) στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών για τη μελέτη θεολογικών, εκκλησιαστικών και κοινωνικών θεμάτων, για ακαδημαϊκό έργο σ' αυτούς τους τομείς και
για επιστημονική στήριξη υπηρεσιών, ιδρυμάτων και κοινωνικών θεσμών
β) στην εξειδίκευση θεολόγων με δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να μπορούν να
προσφέρουν υψηλής ποιότητας έργο σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά ιδρύματα, στη δημόσια εκπαίδευση και σε ειδικές θέσεις επιμορφωτών και άλλων στελεχών της Εκκλησίας
(γ) στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης ως προϋποθέσεων
για τη διδακτορική έρευνα
(δ) στην ανάπτυξη διεπιστημονικών και διϊδρυματικών συνεργασιών οι οποίες θα συμβάλουν στην προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και στην ανάδειξη της Ορθόδοξης
Θεολογίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
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Άρθρο 3
Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρα 31, 44 και 45 του Ν.
4485/2017)
Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:
I.
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
II. Η Συνέλευση του Τμήματος, που έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31
παρ. 3 του Ν. 4485/2017. Ειδικότερα:
α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο
32,
β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το
Δ.Μ.Σ.,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος
νόμου,
ζ) καθορίζει τα μαθήματα κατεύθυνσης του προπτυχιακού κύκλου, στα οποία οφείλουν να εξετασθούν οι υποψήφιοι από άλλα Τμήματα και Σχολές,
η) επικυρώνει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.,
θ) επιλαμβάνεται για κάθε άλλο θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ρητή μνεία στον παρόντα κανονισμό του Π.Μ.Σ.
III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και
τον συντονισμό της λειτουργίας των Π.Μ.Σ. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 2, του Ν.4485/2017, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή,
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.
IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.
V. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή
του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι
μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συΚανονισμός ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός»
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VI.

ναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Δεν μπορεί να
έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.
Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν.
4485/2017, και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ). Ειδικότερα:
α) εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος,
β) έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του
Π.Μ.Σ.,
γ) εισηγείται στη Σ.Ε. και στη Συνέλευση του Τμήματος κάθε θέμα, που αφορά στην
αποτελεσματική λειτουργία και στην ποιοτική βελτίωση του Π.Μ.Σ.
Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο
34, παρ. 1, Ν. 4485/2017)
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 34, παρ. 1, Ν. 4485/2017) είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.)
της ημεδαπής και
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και
τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (βλ. άρθρο 5).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση
να υφίσταται συνάφεια με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο
Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
1.α. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα τέσσερεις
(64) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.) και αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους ή εκκλησιαστικών οργανισμών γίνονται δεκτοί εκτός σειράς και κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από
εισήγηση της Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης, η οποία διαβιβάζεται στη Συνέλευση από το
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων από μη Θεολογικά Τμήματα ή
Κανονισμός ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός»
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Σχολές δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) ανά ειδίκευση. Σε περίπτωση κενών θέσεων, ο
αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται.
1.β. Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις κάποιων ειδικεύσεων, αυτές μπορούν να δοθούν σε
άλλες ειδικεύσεις με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
1.γ. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα είναι έξι (6),
καθώς και ο μέγιστος αριθμός αυτών στο Π.Μ.Σ. είναι εκατό σαράντα (140) σε σχέση και με
τον αριθμό των χιλίων εκατό (1100) προπτυχιακών φοιτητών/τριών και των διδασκόντων για
τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του
Ν.4485/2017). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 1/4 περίπου των προπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά έτος.
2. Το Τμήμα, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση, προκηρύσσει θέσεις
με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων
στα Π.Μ.Σ. Ειδικότερα:
α) Μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δημοσιεύεται επίσημη προκήρυξη των θέσεων μεταπτυχιακών σπουδαστών που διατίθενται σε κάθε ειδίκευση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
β) Η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τις 10 Σεπτεμβρίου
έως τις 10 Οκτωβρίου.
γ) Η επιλογή των εισακτέων ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου.
δ) Οι εγγραφές στο πρόγραμμα γίνονται έως τις 31 Οκτωβρίου.
3. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων
και αριθμός εισακτέων, τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κλπ, οι προθεσμίες υποβολής
αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
4. Για τους/τις πτυχιούχους μη Θεολογικών Σχολών διενεργούνται εξετάσεις σε τρία
(3) μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, σύμφωνα με την ειδίκευση επιλογής, τα
οποία καθορίζονται κάθε έτος από την Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση επίσης καθορίζει την έκταση της ύλης για κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Ο κατάλογος των εξεταστέων μαθημάτων ανά ειδίκευση κι η ύλη τους ανακοινώνονται στην προκήρυξη των θέσεων του Π.Μ.Σ. μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σε ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Τμήματος το αργότερο μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, ανακοινώνεται η ημερομηνία κι ο τόπος πραγματοποίησης των εξετάσεων ανά ειδίκευση. Η γραπτή εξέταση σε κάθε
ειδίκευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τα γραπτά βαθμολογούνται
στην κλίμακα του 10 από δύο βαθμολογητές κι ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι το 6.
5. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του
Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Με την αίτησή του ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχιούχου από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού, υποβάλλεται και η νόμιμη αναγνώριση του πτυχίου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
β) Πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων.
γ) Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω),
σύμφωνα με τα ισχύοντα στη δημόσια διοίκηση. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους:
i) Με Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003
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ii) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης
και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
iii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην
αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης
γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο
πιστοποιητικό. Η πιστοποίηση αντιστοιχεί με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που
γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ.
Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος
σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.
Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ, καθώς και πτυχίο μιας δυτικοευρωπαϊκής γλώσσας, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της
ελληνικής γλώσσας.
δ) Αποδεικτικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα ή επαγγελματική εμπειρία
που έχουν σχέση με το πεδίο ειδίκευσης.
ε) Δύο (2) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία (1) από τον προτεινόμενο ως επιβλέποντα καθηγητή.
στ) Βιογραφικό σημείωμα.
ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
η) Βεβαίωση της παροχής και της διάρκειας της υποτροφίας εκδιδόμενη από τη σχετική δημόσια ή εκκλησιαστική αρχή για τους αλλοδαπούς υποτρόφους του Ελληνικού
Κράτους ή εκκλησιαστικών οργανισμών.
6. Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη μοριοδότηση των κριτηρίων, τα οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος ως εξής:
α) Bαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (45%)
β) Μέσος όρος των βαθμών τριών υποχρεωτικών ή υποχρεωτικών επιλογής προπτυχιακών μαθημάτων (μαθημάτων βαρύτητας), τα οποία είναι σχετικά με την ειδίκευση
του Π.Μ.Σ. και καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος (30%). Για τους πτυχιούχους των μη Θεολογικών Τμημάτων/Σχολών εξάγεται ο μέσος όρος των βαθμών από
τα γραπτώς εξεταζόμενα ανά ειδίκευση σχετικά μαθήματα.
γ) Προφορική συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (10%).
δ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (5%).
ε) Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή επαγγελματική εμπειρία συναφής προς
το πεδίο ειδίκευσης, καθώς και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών (5%).
στ) Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (5%).
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7. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.
8. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από
τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα και καλεί σε προφορική συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που
έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων στη συνέντευξη
γίνεται στην κλίμακα 1-10 με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 6.
9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, είτε αυτή αφορά γραπτή εξέταση για τους
πτυχιούχους άλλων Σχολών είτε αξιολόγηση με βάση φάκελο δικαιολογητικών και συνέντευξη,
καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Η αναγωγή σε μονάδες των κριτηρίων α), β),
γ), δ), ε) και στ) της παρ. 6 του παρόντος άρθρου γίνεται με μέριμνα της Επιτροπής Επιλογής
και Εξέτασης, την επίβλεψη της Σ.Ε. και τη διοικητική υποστήριξη της Γραμματείας του Τμήματος. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, προτεραιότητα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό
στο βασικό του πτυχίο, ή σε περίπτωση ισοβαθμίας των πτυχίων, προκρίνεται ο υποψήφιος
με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των μαθημάτων βαρύτητας που είναι σχετικά προς το Π.Μ.Σ.
10. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων, αφού επικυρωθεί από τη
Συνέλευση του Τμήματος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται στα έξι
(6) εξάμηνα και στην περίπτωση μερικής φοίτησης στα οκτώ (8) εξάμηνα.
3. Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες
φοιτητές/τριες, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής
φοίτησης, δηλαδή τα οκτώ (8) εξάμηνα. Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ως εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις ορίζονται λόγοι ασθένειας, αντίξοες συνθήκες και φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, ή άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας. Σε αυτήν την περίπτωση οι φοιτητές/τριες που υποβάλλουν αίτηση για μερική φοίτηση θα πρέπει να υποβάλουν εκτός από τη
σχετική αίτηση και τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση Α/θμιας δημόσιας επιτροπής υγείας σε περίπτωση ασθένειας
β) βεβαίωση εργοδότη όπου να αναγράφεται ο εβδομαδιαίος φόρτος εργασίας ο οποίος δε μπορεί να είναι μικρότερος των 20 ωρών εβδομαδιαίως
γ) κλήτευση στράτευσης σε περίπτωση στράτευσης
δ) οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να πιστοποιεί τους λόγους ανωτέρας βίας.
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4. Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2)
συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την
ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης και η αίτηση θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) εξαμήνων που διαρκούν κατ’ ελάχιστον οι σπουδές και όχι μετά το πέρας αυτών ή κατά το χρόνο
της παράτασης, όπως προβλέπεται την παρ. 5 του παρόντος άρθρου.
5. Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να χορηγείται παράταση σπουδών και μέχρι ένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης του φοιτητή/τριας, είσήγησης του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας και
αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Για να λάβει την παράταση αυτή,
ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να προσκοµίσει στον/ην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια το διάγραµµα, τη βιβλιογραφία και τουλάχιστον ένα κεφάλαιο της διπλωµατικής
εργασίας του. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή άπρακτη, το θέµα διαγράφεται από τον κατάλογο και η περάτωση των µεταπτυχιακών σπουδών πρώτου επιπέδου θεωρείται ότι έληξε ανεπιτυχώς.
6. Για θέματα επανεξέτασης σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους διαγραφής. Λόγοι διαγραφής αποτελούν: α) η μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας, η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, υποβολή σχετικών
εργασιών, εξετάσεις, β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων, που ορίζονται από
τον Κανονισμό, γ) παρέλευση του χρονικού διαστήματος της κανονικής ή μερικής φοίτησης ή
του χρόνου παράτασης σπουδών χωρίς να υποβληθεί η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία,
δ) παρέλευση του διαστήματος δύο (2) μηνών κατά το οποίο η υποβληθείσα εργασία εξετάζεται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή με υπαιτιότητα του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας, ε) η παρέλευση του διαστήματος δύο (2) μηνών μετά την υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) χωρίς να κατατεθεί η διορθωμένη μορφή της, ε) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και ε) αίτηση του/της ίδιου/ας του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας για διαγραφή από το Π.Μ.Σ.
7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Ελλιπής θεωρείται η ολοκλήρωση ενός μαθήματος σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια απουσιάσει αδικαιολόγητα πέρα από 3 εβδομαδιαίες συναντήσεις δεν υποβάλει τις απαιτούμενες εργασίες ή δεν
έχει προβιβάσιμο βαθμό στις γραπές εξετάσεις του μαθήματος (βλ. άρθρο 7, παρ. ια΄), όπου
αυτές ορίζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα ως μέσο αξιολόγησης του μαθήματος. Σε αυτήν
την περίπτωση οφείλει να επαναλάβει την παρακολούθηση του μαθήματος ή άλλου μαθήματος της ειδίκευσης.
8. Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή
μαθημάτων κι, επομένως, δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών, υποχρεούται να δηλώσει το ίδιο ή άλλο μάθημα, πριν την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής φοίτησης.
9. Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή
μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν το
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης διδάσκων/ουσα
(άρθρο 34 παρ. 6 του Ν.4485/2017).
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10. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται μετά από σχετική ανακοίνωση της
Γραμματείας του Τμήματος, στην οποία ορίζεται η χρονική διάρκεια των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή. Επιπλέον όλοι οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τα μαθήματα του εξαμήνου μέσα στις προβλεπόμενες
προθεσμίες: 1-10 Νοεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και 1-10 Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο.
11. Όλοι οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολούθησαν και του προγράμματος γενικότερα
μετά από τη σχετική πρόσκληση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και των διδασκόντων.
12. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις
διευκολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών
πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Όλοι οι μεταπτυχιακοί/ές
φοιτητές/τριες οφείλουν να συμμετέχουν υποστηρικτικά στις ακαδημαϊκές κι εκπαιδευτικές
δραστηριότητες του Τμήματος, όπως είναι η γραμματειακή υποστήριξη συνεδρίων και σεμιναρίων, η επιτήρηση εξέτασης των προπτυχιακών μαθημάτων. Το Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει
διευκολύνσεις σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, όπως είναι η προφορική εξέταση των μαθημάτων και η απρόσκοπτη πρόσβαση
στους χώρους εκπαίδευσης.
13. Το Π.Μ.Σ. δεν έχει τέλη φοίτησης ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.
14. Τέλος, καθορίζονται επιπλέον υποχρεώσεις που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. για τη λήψη Δ.Μ.Σ, όπως η συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια, η παρακολούθηση σεμιναρίων, που σχετίζονται με την ειδίκευση, που έχουν επιλέξει, η συμμετοχή
σε ερευνητικές ομάδες και προγράμματα, που σχετίζονται με το Π.Μ.Σ. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να παρουσιάζουν εργασίες, που τους ανατίθενται, να συμμετέχουν υποχρεωτικά στα σεμινάρια και τις διαλέξεις που οργανώνονται από τα εργαστήρια και
να παρακολουθούν την υποστήριξη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών της ειδίκευσής
τους.
Άρθρο 7
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων
1. Σύμφωνα με το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ., οι ειδικεύσεις είναι
τρεις:
α. Βιβλικών Σπουδών, Πατερικών, Αγιολογικών και Θρησκειολογικών Σπουδών
β. Ιστορίας, Δόγματος, Φιλοσοφίας και Αρχαιολογίας
γ. Εφαρμοσμένη Θεολογία
2. Το περιεχόμενό των μαθημάτων αναπτύσσεται αναλυτικά στα οικεία απογραφικά
δελτία, όπου ορίζεται ποια από τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και υποχρεωτικά επιλογής και
ποια ελεύθερης επιλογής.
3. Τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθήσει κάθε φοιτητής/τρια ανάλογα με την
ειδίκευση της επιλογής του/της, και τα ECTS που αντιστοιχούν σε αυτά είναι τα εξής:
Ειδίκευση 1
Α΄ εξάμηνο

ECTS

Θέματα μεθοδολογίας της Πατρολογικής-Αγιολογικής και Βιβλικής Έρευνας

10

Ερμηνεία και θεολογία των προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης

10
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Τεχνική και Ερμηνεία της Μεταφράσεως των Ο΄

10

Φιλολογικά και ιστορικά ζητήματα της Καινής Διαθήκης

10

Ειδικά θέματα θεολογίας των Καππαδοκών Πατέρων

10

Θέματα μεθοδολογίας και επιστημονικής θεωρίας στη Θρησκειολογία

10

Β΄ εξάμηνο

ECTS

Iστορία της πρόσληψης της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή Διαθήκη και στην Εκ-

10

κλησιαστική Παράδοση
Ζητήματα Γλώσσας και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης

10

Ερμηνευτικά και θεολογικά ζητήματα των Ευαγγελίων

10

Βασικά γνωρίσματα της Πατερικής Θεολογίας

10

Ειδικά θέματα της χαλκηδόνιας και μεταχαλκηδόνιας γραμματείας

10

Οι πατερικές σπουδές μετά την Αναγέννηση

10

Σταθμοί στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αγιολογία

10

Θέματα Ιστορίας των Θρησκειών

10

Γ΄ εξάμηνο

ECTS

Θεολογία της Μεταφράσεως των Ο΄

10

Ζητήματα Ερμηνευτικής της Καινής Διαθήκης

10

Ερμηνευτικά και θεολογικά ζητήματα των Επιστολών και των Πράξεων των Απο-

10

στόλων
Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας από τον 2ο ως

10

τον 8ο αι.
Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας από τον Θ΄

10

έως τον ΙΕ΄ αι.
Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας των μετά την

10

Άλωση χρόνων
Δ΄ εξάμηνο

ECTS

Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

30

Ειδίκευση 2
Α΄ εξάμηνο

ECTS

Θέματα Δογματικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Α΄

10
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Θέματα ιστορίας της Οικουμενικής Κινήσεως

10

Θέματα σύγχρονων Χριστιανικών Αιρέσεων Α΄

10

Θέματα ερμηνείας των δογματικών και συμβολικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκ-

10

κλησίας
Θεολογία και νέες τεχνολογίες

10

Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας

10

Οικουμενικό Πατριαρχείο και Σλαβικές Εκκλησίες

10

Χριστιανική Τοπογραφία – Τοπική Εκκλησιαστική Ιστορία

10

Β΄ εξάμηνο

ECTS

Πηγές της Εκκλησιαστικής και Βυζαντινής Ιστορίας

10

Θέματα Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Διαλόγων

10

Θέματα Ιστορίας Δογμάτων

10

Θέματα σύγχρονων Χριστιανικών Αιρέσεων Β΄

10

Θέματα Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης Α΄

10

Η γεωπολιτική του Χριστιανισμού στην Ανατολική Μεσόγειο

10

Το πρόβλημα του εθνικισμού στις Εκκλησίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης

10

Η πολιτική θεωρία του Χριστιανισμού

10

Γ΄ εξάμηνο

ECTS

Θέματα Δογματικής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Β΄

10

Θέματα σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας (Ιστορική Θεώρησης)

10

Θέματα ιστορίας του πνευματικού βίου του Βυζαντίου

10

Θείος έρωτας. Οι απαρχές της μυστικής θεολογίας

10

Θέματα Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης Β΄

10

Δ΄ εξάμηνο

ECTS

Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

30

Ειδίκευση 3
Α΄ εξάμηνο

ECTS

Η Εκκλησία ως λατρεύουσα κοινότητα

10

Πηγές Κανονικού Δικαίου

10

Αρχές και μέθοδοι του ποιμαντικού έργου

10

Χριστιανική Παιδαγωγική

10

Γάμος και οικογένεια. Ηθική και κοινωνιολογική θεώρηση

10
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B΄ εξάμηνο

ECTS

Σύγχρονα θέματα Ποιμαντικής Διακονίας, Κανονικού Δικαίου και Θείας Λατρείας.

10

Διεπιστημονικής προσεγγίσεις (Σεμινάριο)
Ο συνοδικός θεσμός (Σεμινάριο)

10

Ο Χριστιανικός Ναός: Ορθόδοξη λειτουργική και βυζαντινή καλλιτεχνική παρά-

10

δοση
Ειδικά θέματα βυζαντινής μουσικολογίας

10

Παιδαγωγική Ψυχολογία

10

Βιοηθική (Σεμινάριο)

10

Θέματα Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού

10

Γ΄ εξάμηνο

ECTS

Θεία Λατρεία και πνευματική ζωή

10

Ομιλητική-Αισθητική του λόγου και της τέχνης

10

Μεθοδολογία και κατευθύνσεις στη σύγχρονη λειτουργιολογική έρευνα

10

Ειδικά θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής υμνογραφίας

10

Πρακτική άσκηση στην ψαλτική τέχνη

10

Ειδική διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών

10

Εφαρμογές της Ποιμαντικής

10

Θέματα κοινωνικής και οικολογικής ηθικής

10

Χριστιανισμός, Πολιτική Οικονομία και Κράτος Πρόνοιας

10

Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας

10

Ερμηνεία Ιερών Κανόνων

10

Δ΄ εξάμηνο

ECTS

Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

30

4. Κάθε εξάμηνο του Π.Μ.Σ. πιστώνεται με τριάντα (30) μονάδες ECTS σύμφωνα με το
άρθρο 14 του ν. 3374/2005. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν με επιτυχία σε εννέα (9) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα,
συγκεντρώνοντας στο σύνολο ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), δηλαδή τρία μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), τρία στο Β΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και τρία μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), και να συγγράψουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)
κατά το Δ΄ εξάμηνο, η οποία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Συνολικά, το Π.Μ.Σ. ισοδυναμεί με εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ανατίθενται τον Ιούνιο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους σε κάθε μέλος ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, ή διδάσκοντα/ουσα που αναλαμβάνει
μεταπτυχιακό έργο, τα μαθήματα και τα ειδικά θέματα που θα διδάξει στα τρία (3) εξάμηνα του
Κανονισμός ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός»
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επόμενου ακαδημαϊκού έτους με βάση το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ., όπως αυτό αναγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
6. Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων ανακοινώνεται για το χειμερινό εξάμηνο μέχρι
τις 10 Οκτωβρίου και για το θερινό εξάμηνο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου.
7. Ως ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων ορίζονται για το χειμερινό εξάμηνο η 1η Νοεμβρίου και για το θερινό η 1η Μαρτίου. Η διάρκεια των εξαμήνων έχει ως εξής: χειμερινό εξάμηνο έως τις 28/29 Φεβρουαρίου και θερινό εξάμηνο έως 30 Ιουνίου.
8. Οι εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες κάθε μαθήματος είναι τουλάχιστον τρεις (3) και
αντιστοιχούν σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι δέκα (10)
ανά μάθημα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει δεκατρείς (13) διδακτικές συναντήσεις ανά εξάμηνο.
Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να δηλώσουν τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα σε
κάθε ένα από τα τρία εξάμηνα των σπουδών τους.
9. Κάθε φοιτητής/τρια του Π.Μ.Σ. δηλώνει στην αρχή κάθε εξαμήνου τα μαθήματα που
επιλέγει, εκ των οποίων τουλάχιστον τα έξι (6), που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές
μονάδες (ECTS) πρέπει να ανήκουν στην ειδίκευση επιλογής. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να
επιλέξουν μέχρι τρία (3) μαθήματα (30 ECTS) είτε από τα προσφερόμενα μαθήματα στις άλλες
ειδικεύσεις είτε από τα προσφερόμενα μαθήματα συναφούς περιεχομένου μεταπτυχιακών
προγραμμάτων άλλων Τμημάτων και Σχολών. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει
μέριμνα με εισήγηση της Σ.Ε. για την αντιστοίχιση των πιστωτικών μονάδων του μαθήματος
με εκείνες του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.
10. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων, καθώς και των ειδικών σεµιναρίων και ηµερίδων ή άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας
του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική.
11. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Στα μαθήματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα ανταλλαγής Erasmus δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας για τους εισερχόμενους φοιτητές στην αγγλική ή κάποια άλλη δυτικοευρωπαϊκή γλώσσα, η
οποία δηλώνεται στο απογραφικό του μαθήματος.
12. Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση από τα αρμόδια όργανα
του Πανεπιστημίου, μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων.
13. Τα μαθήματα που για οποιοδήποτε λόγο αναβάλλονται, αναπληρώνονται με ανάρτηση ανακοίνωσης του/της διδάσκοντα/ουσας, όπου ορίζεται εκ νέου ημερομηνία και ώρα
αναπλήρωσης.
14. Η εξεταστική περίοδος για το χειμερινό εξάμηνο ορίζεται από 20 μέχρι 28/29 Φεβρουαρίου και για το θερινό εξάμηνο από 20 μέχρι 30 Ιουνίου.
15. Οι εξετάσεις για τα μαθήματα μπορούν να γίνονται γραπτά, προφορικά ή με κατάθεση εργασίας προόδου και απαλλακτικής εργασίας έκτασης 2800-3100 λέξεων (9-10 σελίδων) ή συνδυασμός των παραπάνω, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην παρ.
24 του παρόντος άρθρου ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής διαδικασία ορίζεται από
τον/την διδάσκοντα/ουσα. Εάν ο/η φοιτητής / φοιτήτρια δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση ενός μαθήματος (βλ. άρθρο 6, παρ.7), ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6,
παρ. 9 του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση μη επιτυχούς παρακολούθησης ενός ή επιπλέον μαθήματος μετά το πέρας του οριζόμενου χρόνου φοίτησης (πλήρους ή μερικής) ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 8 του παρόντος Κανονισμού.
16. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:
Άριστα (8,5 έως 10)
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
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Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.
17. Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), (άρθρο 34,
παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο/η επιβλέπων/πουσα.
18. Η διαδικασία ορισμού επιβλέποντος/ουσας και του τίτλου της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) γίνεται μετά την περάτωση του α΄ εξαμήνου κι όχι αργότερα
από το τέλος του β΄ εξαμήνου και κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. εγκρίνεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος. Στη συνέχεια, το θέμα εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών εργασιών,
που τηρείται στη Γραμματεία. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια, η ημερομηνία της ανακοινώσεως του θέματος στη Συνέλευση του Τμήματος και η ημερομηνία λήξεως της διαδικασίας.
19. Ο ορισμός της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής γίνεται μετά την υποβολή της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στη Γραμματεία και μέσα στις οριζόμενα χρονικά
πλαίσια διάρκειας των σπουδών (πλήρους ή μερικής φοίτησης κατά περίπτωση) κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. και έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος.
20. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και μπορούν να προέρχονται
από το Τμήμα ή άλλα Τμήματα και Σχολές του οικείου Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
21. Καμία βεβαίωση για συμπλήρωση του διετούς κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών
δεν χορηγείται πλην του Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) εξαμήνων μπορεί να δοθεί μόνο βεβαίωση ότι ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια είναι εγγεγραμμένος στο Π.Μ.Σ., και μέχρι τη λήξη της διαδικασίας συντάξεως της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί βεβαίωση ότι βρίσκεται στο στάδιο συντάξεως της εργασίας
επί του συγκεκριμένου θέματος.
22. Δεν είναι δυνατή αλλαγή του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(Μ.Δ.Ε.), παρά μόνο με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας. Αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής εργασίας σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για παράταση των ανωτέρω προθεσμιών.
23. Όταν περατωθεί η σύνταξη της εργασίας, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια την
υποβάλει σε τρία (3) αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να εισαχθεί προς κρίση. Η
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) δεν μπορεί να κατατεθεί προς κρίση πριν ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του/της φοιτητή/τριας στα μαθήματα των εξαμήνων.
24. Η έκταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) μπορεί να κυμαίνεται από 22.000 έως 25.000 λέξεις, στις εξής γραμματοσειρές: Times New Roman, Palatino Linotype, SBL Greek, Garamond ή Arial ή κάποια παρόμοια True Type ή Unicode. Το μέγεθος
των γραμμάτων για το κύριο κείμενο είναι 12pt και για τις υποσημειώσεις 10pt. Το διάστιχο
του κυρίως κειμένου θα πρέπει να είναι 1,5 και στις υποσημειώσεις 1,3. Ως συστήματα παραπομπής και βιβλιογραφίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε το σύστημα Turabian είτε το
σύστημα συγγραφέας-χρονολογία (author-date) ανάλογα με τη φύση της μεταπτυχιακής εργασίας και την υπόδειξη του/της επιβλέποντος/ουσας. Οδηγίες για τη δομή, τη μορφή του εξώφυλλου και παραδείγματα υποσημειώσεων και βιβλιογραφίας σύμφωνα με τα παραπάνω συΚανονισμός ΠΜΣ «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός»
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στήματα υπάρχουν στον οικείο τόπο της ιστοσελίδας του Τμήματος. Η συμμόρφωση με τις
οδηγίες αυτές είναι υποχρεωτική. Μεθοδολογικά, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ακολουθεί
τις υποδείξεις του/της επιβλέποντος/ουσας, ανατρέχει στις πηγές και στη νεότερη βιβλιογραφία, όπου αυτό απαιτείται.
25. Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του Τμήματος
αποστέλλει την εργασία στα μέλη της. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (όπου συντονίζει ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια) σε ημερομηνία και τόπο, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε διάστημα που δεν ξεπερνά τις 60 ημέρες και διαρκεί περίπου μία (1)
ώρα. Αν ένα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ζητήσει δικαιολογημένα παράταση της προθεσμίας, δύναται να χορηγηθεί από τον Πρόεδρο παράταση μέχρι 30 ημέρες. Σε περίπτωση αδυναμίας υποστήριξης της εργασίας εντός του οριζόμενου διαστήματος με υπαιτιότητα του/της
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 6. Μετά από την
έγκρισή της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας
Σχολής.
26. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ως τέτοιοι λόγοι θεωρούνται η παραίτηση του/της επιβλέποντος/ουσας ή του μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τη θέση Δ.Ε.Π., σοβαρή ασθένεια ή η αδυναμία συνεργασίας με τον/την μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια.
27. Η γλώσσα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) μπορεί να είναι η
ελληνική ή η αγγλική κατόπιν αιτήσεως του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, σχετικής εισήγησης της Σ.Ε. κι έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος.
28. Για να εγκριθεί μία Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Το περιεχόμενό της να εμπίπτει στο αντικείμενο της ειδίκευσης, στην οποία έγινε
δεκτός/ή ο/η φοιτητής/τρια.
β) Η πραγμάτευση να γίνεται σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές (βλ. άρθρο
13 του παρόντος Κανονισμού), ώστε να παρουσιάζεται η ερευνητική προσπάθεια και
επίδοση του/της φοιτητή/τριας.
γ) Να πληροί τους όρους της παρ. 24 του παρόντος άρθρου.
29. Η βαθμολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) γίνεται σε
κλίµακα βαθµολογίας από μηδέν (0) έως δέκα (10) (βλ. παρ. 16 του παρόντος άρθρου).
30. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας παρουσίασης, κρίσης και βαθμολόγησης της
εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται σε διάστημα δύο (2) μηνών να λάβει υπόψη του/της
όλες τις διορθώσεις και υποδείξεις που του έγιναν από τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων και την έγγραφη βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ ουσας ανακοινώνεται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. κι εγκρίνεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος ο βαθμός, γίνεται η αναγόρευση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας σε διπλωματούχο και αναρτάται ηλεκτρονικά το κείμενο της εργασίας και περίληψή της στα ελληνικά και αγγλικά στο οικείο ψηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου. Εάν για σοβαρούς λόγους,
όπως ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση ή λόγοι ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν οι διορθώσεις μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, είναι
δυνατή η χορήγηση παράτασης ενός (1) μήνα κατόπιν αίτησης του/της φοιτητή/τριας και εισήγησης της Σ.Ε. στη Συνέλευση του Τμήματος.
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31. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον
σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο:
O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου
προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και
το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.
βαθμός Μ.Δ.Ε. = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)
(σύνολο ECTS)

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:
I. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς προς το Π.Μ.Σ., εκτός εάν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
III. Διδάσκοντες του Τμήματος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.
IV. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (άρθρο 16 παρ. 8 του
Ν.4009/2011, όπως ισχύει, και άρθρο 45 παρ.1κ του 4485/2017), μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών για την
ανάθεση διδασκαλίας, αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας
των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Σε αυτήν την περίπτωση η παροχή υπηρεσιών είναι δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4386/2016.
2. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν
επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, αναθέτει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή προσκαλούνται μέλη ΔΕΠ
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258),
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Σε αυτήν την περίπτωση το Τμήμα δεν έχει
καμιά οικονομική υποχρέωση προς τους διδάσκοντες αυτών των κατηγοριών.
3. Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες
που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 5 του άρθρου 36. Σε αυτήν την περίπτωση η παροχή υπηρεσιών είναι δωρεάν.
4. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση
της Σ.Ε. κατά τον μήνα Ιούνιο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
5. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. Όλες αυτές
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οι πληροφορίες συμπληρώνονται στο ηλεκτρονικό απογραφικό του μαθήματος (Μ1), το οποίο
με ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας αναρτάται στην σελίδα της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 9
Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
1. Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου
τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄
143) ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των
Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 και την ερμηνευτική εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 164530/Ζ1/3-10-2017 (ΑΔΑ:
3ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4) η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα
του Ιδρύματος.
3. Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία (άρθρο 37
παρ. 6 του Ν.4485/2017). Ο απολογισμός αναρτάται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου του εκάστοτε
ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 10
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή
1. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος, που έχει ορίσει ειδική Γραμματεία Π.Μ.Σ.
2. Ως χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζονται οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια, η νησίδα Η/Υ και τα γραφεία του Τμήματος, όπως προκύπτει κι από
την έκθεση του Τμήματος (άρθρο 32 παρ. 3γ του Ν. 4485/2017). Οι διδάσκοντες/ουσες που
χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους οφείλουν να τους δηλώσουν στο ηλεκτρονικό αιθουσιολόγιο του Πανεπιστημίου.
3. Οι διδάσκοντες/ουσες κι οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. έχουν πρόσβαση στον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Τμήματος, του οποίου η επάρκεια προκύπτει από την σχετική Έκθεση (άρθρο 32 παρ. 3γ του Ν. 4485/2017).

Άρθρο 11
Τελετουργικό Αποφοίτησης
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Το τελετουργικό αποφοίτησης μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ορίζεται ως εξής:
α) Η αναγόρευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε διπλωματούχους γίνεται με
εισήγηση της Σ.Ε. στη Συνέλευση του Τμήματος (βλ. άρθρο 7 παρ. 30 του παρόντος Κανονισμού). Η διαδικασία μπορεί να είναι δημόσια.
β) Οι διπλωματούχοι φοιτητές/τριες δίνουν ενώπιον του Τμήματος όρκο ή διαβεβαίωση. Ως ημέρες της ορκωμοσίας ορίζονται οι ίδιες με εκείνες των προπτυχιακών φοιτητών/τριών. Η διαδικασία είναι δημόσια και την αναγόρευση τελεί ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Άρθρο 12
Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
1. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δημόσιο έγγραφο
και απονέμεται από το Τμήμα .
2. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) εκδίδεται από τη Γραμματεία του
Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα και το Ιδρύμα που οργανώνει το ΠΜΣ και το έμβλημα της Σχολής και του Ιδρύματος, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία
έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία
του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.
3. Στον/ην απόφοιτο/τη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) μπορεί να
χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του
Προγράμματος.
4. Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466
τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. Το παράρτημα διπλώματος χορηγείται σε δύο γλώσσες: στην ελληνική και στην αγγλική.

Άρθρο 13
Λογοκλοπή
1. Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια υποχρεούται να αναφέρει, αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.
2. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η
αντιγραφή εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά,
μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του/της.
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3. Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας- η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της.
4. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται
στη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα
της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο
των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (βλ. διατάξεις
Ν.5343/1932 [άρθρα 120 έως 123] και ΠΔ 160/2008 [3 έως 25]).

Άρθρο 14
Μεταβατικές ρυθμίσεις
1. Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του

Ν.4485/2017, καθώς και οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, συνεχίζουν
και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του
Ν.4485/2017, διατάξεις (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017).
2. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις
της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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