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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
λ θψθέ Ολεθέιπεζψο ζέε Ιλειυιεζψο Ηαληλίωέο πγο Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ 
ΑΟΗ ζέε πλ θψθέ Ιλειυιεζψο Ηαληλίωέο πγο Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ ΕΙΟΑ, 
λνίέιώιλρι ζέε ηαεπλρνίλύι έμό πλ έζέΰγθέϊζό χπλο 2016−2017
Δεεΰνρθέπεζό Ονόίνέθθέ Λαπέμπρσεέζώι Ρμλρΰώι (ΔΟΛΡ) θα πωπηλ: 
«Εηηφΰέ: Εζζηγξεέξπεζψ Θξπλνωέ ζέε Οληεπεξθόο  (MSc «Greece: Church 
History and Civilization»), ξύθςυιέ θα πεο ΰεέπφκαεο πλρ ι. 3685/2008. γ 
ΰελεζγπεζψ ρμλξπψνεκγ πλρ Ονλίνφθθέπλο έιέηέθήφιαε πλ αμεξμαύΰλι 
θψθέ Ολεθέιπεζψο ζέε Ιλειυιεζψο Ηαληλίωέο πγο Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ 
ΑΟΗ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
1. Αιπεζαωθαιλ πλρ ΔΟΛΡ, πλ λμλωλ ηαεπλρνίαω ζρνωυο ξπεο αίζέπέξπφξαεο πλρ 
θψθέπλο Ολεθέιπεζψο ζέε Ιλειυιεζψο Ηαληλίωέο πγο Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ 
ΑΟΗ ζέε ΰαρπαναρόιπυο ξα έρπψ πλρ θψθέπλο Ιλειυιεζψο Ηαληλίωέο πγο 
Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ ΕΙΟΑ, αωιέε γ θαηχπγ ζέε γ χναριέ πυι ΰεέςόνυι 
εξπλνεζώι ζέε μληεπεξπεζώι ΰαΰλθχιυι πλρ Ξνδόΰλκλρ σνεξπεέιεζλύ ήωλρ, 
όμυο έρπφ μένψσδγξέι θχξέ ξπγι εξπλνεζψ μλναωέ πγο Εζζηγξωέο πγο 
Εηηφΰλο.  

2. Ρζλμόο πλρ Ονλίνφθθέπλο αωιέε γ ζέηηεχνίαεέ ζέε γ μνλέίυίψ πγο 
αμεξπγθλιεζψο ίιώξγο ζέε χναριέο ξπέ μαΰωέ πγο Θξπλνωέο ζέε πλρ 
Οληεπεξθλύ, όμυο έρπφ ΰεέθλνςώδγζέι ξπλι αηηέΰεζό σώνλ, λ αςλΰεέξθόο 
πυι θαπέμπρσεέζώι ςλεπγπώι θα ακαεΰεζαρθχιαο ίιώξαεο ξα έρπφ, θα ξπόσλ 
πγι μηγνχξπανγ μνλαπλεθέξωέ πλρο ίεέ θεέ αμεπρσγθχιγ αμεξπγθλιεζψ ζέε 
αμέίίαηθέπεζψ ξπέΰελΰνλθωέ.

3. Ξε ήέξεζλω ξπόσλε πλρ ΔΟΛΡ  αωιέε λε ακψο:
Εεΰεζόπανέ, 
λ μνόίνέθθέ έμλξζλμαω:
i) Ρπγι μένλσψ ρτγηλύ αμεμχΰλρ θαπέμπρσεέζώι ξμλρΰώι.
ii) Ρπγι ζέπφνπεξγ ακαεΰεζαρθχιυι έμλςλωπυι θα ξπχναλ δαυνγπεζό 
ρμόήέδνλ ξπγι Εμεξπψθγ πγο Εζζηγξεέξπεζψο Θξπλνωέο ζέε πλρ Οληεπεξθλύ 
μλρ έιέμπύσδγζα ξπγι αηηέΰεζψ Εζζηγξωέ, ζέδώο ζέε γ εζέιόπγπέ 
ΰεαμεξπγθλιεζψο έιπεθαπώμεξγο ξύιδαπυι μνέζπεζώι μνλήηγθφπυι ξπέ αι 
ηόίυ μαΰωέ.
iii) Ρπγι αΰνέωυξγ πγο έρπλμαμλωδγξγο πυι θαπέμπρσεέζώι ςλεπγπώι θχξυ 
πγο μένλσψο ακαεΰεζαρθχιυι ίιώξαυι ζέε πγο ξρξπγθέπεζψο μνέζπεζψο 
ακφξζγξγο ξπγ ξριδαπεζψ μνλξχίίεξγ πυι μένέμφιυ ίιυξπεζώι 
έιπεζαεθχιυι.  
iv) Ρπγι μνλέίυίψ πγο ΰεαμεξπγθλιεζψο χναριέο θχξυ πγο ΰεΰέξζέηωέο ζέε 
ξρβψπγξγο μφιυ ξα ξύιδαπέ αναριγπεζφ έιπεζαωθαιέ μλρ έςλνλύι ξπγι 
Εζζηγξεέξπεζψ Θξπλνωέ ζέε πλι Οληεπεξθό πγο αηηέΰεζψο Εζζηγξωέο, ζέδώο 
ζέε πγο αζμόιγξγο ρτγηλύ αμεμχΰλρ ξριέςώι θαπέμπρσεέζώι 
ΰεμηυθέπεζώι ανίέξεώι.
v). Ρπγι έιφμπρκγ ζνεπεζώι ζέε αναριγπεζώι ΰακελπψπυι μλρ έμέεπλύιπέε 



ίεέ ξμλρΰχο ΰεΰέζπλνεζλύ αμεμχΰλρ. 
vi) Ρπγι μένλσψ αζμέωΰαρξγο ζέε ακαεΰωζαρξγο ίιώξγο μλρ έςλνλύι:
έ) Ρπγι μλναωέ πλρ σνεξπεέιεξθλύ ξπλι αηηέΰεζό σώνλ, πγι ωΰνρξγ ζέε πγι 
λνίφιυξγ πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο.
ή) ξπεο θλνςχο ζέε πγ ΰεφξπέξγ πλρ μληεπεξθλύ, λε λμλωαο μνλψηδέι ψ αωσέι 
φθαξγ ξσχξγ θα πγι Ξνδόΰλκγ δνγξζαρπεζψ μένφΰλξγ ξπγι Εηηφΰέ. Ρπόσλο 
αωιέε έςαιόο γ μένέίυίψ έζέΰγθέϊζλύ χνίλρ ξ’ έρπλύο πλρο πλθαωο ζέε 
έςαπχνλρ γ ζέπέιόγξγ ζέε γ ανθγιαωέ πυι ΰεέςόνυι θλνςώι πλρ ξύίσνλιλρ 
μληεπεξθλύ πλρ Εηηγιεζλύ ηέλύ ζέδώο ζέε πυι έηηγηαμεΰνφξαυι πλρο θα πεο 
φηηαο λνδόΰλκαο σώναο, έηηφ ζέε πεο φηηαο αρνυμέϊζχο δνγξζαρπεζχο 
μένέΰόξαεο (Πυθέελζέδληεζψ Εζζηγξωέ ζέε Ονλπαξπέιπεξθόο). 
vii) ξπγι ακαεΰωζαρξγ δαληόίυι, εξπλνεζώι, ιλθεζώι, ςεηληόίυι, 
ζλειυιεληόίυι, μληεπεζώι αμεξπγθόιυι, ΰεμηυθέπώι, ξπαηασώι πγο 
Εζζηγξωέο ζέε ζνέπεζώι ρμέηηψηυι  θα ξσαπεζχο μνλο πλ έιπεζαωθαιλ ίιώξαεο 
ίεέ ιέ θμλνλύι ιέ μνλξςχνλρι ρτγηψο μλεόπγπέο αμέίίαηθέπεζό αναριγπεζό 
ζέε αι ίχιαε αμεξπγθλιεζό χνίλ, ζέδώο ζέε ιέ έμλπαηχξλρι ξπαηχσγ ξα 
λνίέιεξθλύο μλρ ξσαπωβλιπέε θα πέ μαΰωέ πλρ ΔΟΛΡ.
viii) ξπγι έιφμπρκγ ζνεπεζώι ζέε αναριγπεζώι ΰακελπψπυι μλρ έμέεπλύιπέε 
ίεέ ξμλρΰχο ΰεΰέζπλνεζλύ αμεμχΰλρ.

4. Ιέδλΰγίγπεζψ ςεηλξλςωέ πλρ ΔΟΛΡ αωιέε έςαιόο ιέ ακέξςέηωξαε ξπλρο 
θαπέμπρσεέζλύο ςλεπγπχο ξπέδανφ δαθχηεέ, ξύίσνλιαο ίιώξαεο, θαδόΰλρο ζέε 
ήέξεζχο ένσχο μλρ δέ πλρο ζέπέξπψξλρι εζέιλύο ίεέ ξριασψ αζμέωΰαρξγ, 
ήαηπωυξγ ζέε μένέίυίψ ΰγθελρνίεζψο  ξζχτγο, ζέειλπλθεζλύ μιαύθέπλο, ζέε 
έςαπχνλρ ιέ ζέηηεανίψξαε ξα έρπλύο πεο ζνεπεζχο ζέε μνέζπεζχο ΰακεόπγπαο 
μλρ έμέεπαω γ ζλειυιωέ, ζέδώο ζέε θεέ ΰαλιπληλίεζφ ρμαύδριγ αμεξπγθλιεζψ 
αμέίίαηθέπεζψ ζέε αναριγπεζψ ΰνέξπγνεόπγπέ.
Σμλσνχυξγ όηυι πυι ξριπαηαξπώι ηαεπλρνίωέο πλρ ΔΟΛΡ αωιέε γ 
ΰεέξςφηεξγ πγο μλεόπγπέο ζέε πγο ξριασλύο ήαηπωυξγο ζφδα μπρσψο πλρ 
μνλίνφθθέπλο πγο αζμέεΰαρπεζψο ΰεέΰεζέξωέο ζέε πγο χναριέο ζέε γ 
μνλώδγξγ ξριανίέξωέο θα ξριέςψ Ονλίνφθθέπέ ζέε Ιχιπνέ πλρ αξυπανεζλύ 
ζέε πλρ ακυπανεζλύ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
λ ΔΟΛΡ έμλιχθαε πλι πωπηλ Λαπέμπρσεέζό Δωμηυθέ Εεΰωζαρξγο 
(ΛΔΕ)«Εηηφΰέ: Εζζηγξεέξπεζψ Θξπλνωέ ζέε Οληεπεξθόο (MSc “Greece: Church 
History and Civilization”).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. Ρπλ ΔΟΛΡ ίωιλιπέε ΰαζπλω μπρσελύσλε πυι δαληλίεζώι θγθφπυι πυι 
Οέιαμεξπγθωυι πγο γθαΰέμψο ζέε πυι λθλπέίώι έιέίιυνεξθχιυι θγθφπυι 
ζέε Ρσληώι πγο έηηλΰέμψο.
2. Ρπλ ΔΟΛΡ ΰύιέιπέε αμωξγο ιέ αίίνέςλύι λε μπρσελύσλε έιδνυμεξπεζώι 
αμεξπγθώι πγο γθαΰέμψο, μπρσελύσλε μένέίυίεζώι ξσληώι, Αιώπέπυι 
Εζζηγξεέξπεζώι Αζέΰγθεώι ζέε λθλπέίώι έιέίιυνεξθχιυι 



μέιαμεξπγθεέζώι εΰνρθφπυι πγο έηηλΰέμψο, μπρσελύσλε δαπεζώι ζέε 
πασιληλίεζώι αμεξπγθώι μέιαμεξπγθεέζώι ζέε πασιληλίεζώι εΰνρθφπυι πγο 
γθαΰέμψο ζέε λθλπέίώι έιέίιυνεξθχιυι μέιαμεξπγθεέζώι εΰνρθφπυι πγο 
έηηλΰέμψο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
O ένεδθόο πυι αεξέζπχυι ξπλ Ο.Λ.Ρ. ίεέ πλ έζέΰγθέϊζό χπλο 2016-2017
λνωβαπέε ξπλρο ακψιπέ (60) ςλεπγπχο. Αιφηλίέ θα πλι ένεδθό πυι 
ξρθθαπασόιπυι λνωβαπέε ζέε λ ένεδθόο πυι πθγθφπυι ΰεΰέξζέηωέο. Ξ ένεδθόο 
πυι αεξέζπχυι θμλναω ιέ θαπέήηγδαω θαπφ έμό έμόςέξγ πγο ΕΔΕ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
λ ΔΟΛΡ σλνγίαω ρμλπνλςωαο ξα ςλεπγπχο ζέε ςλεπψπνεαο μλρ ΰεέζνωιλιπέε 
ίεέ πεο ξμλρΰχο πλρο ξπλ Ονόίνέθθέ Λαπέμπρσεέζώι Ρμλρΰώι ξα μλξλξπό 
10% αμω πυι αίίνέςλθχιυι. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ρπγ ηαεπλρνίωέ πλρ ΔΟΛΡ ξρθθαπχσλρι Ιέδγίγπχο ζέε Κχζπλναο πλρ 
θψθέπλο Ολεθέιπεζψο ζέε Ιλειυιεζψο Ηαληλίωέο πγο Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ 
ΑΟΗ ζέε πλρ θψθέπλο Ιλειυιεζψο Ηαληλίωέο πγο Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ 
ΕΙΟΑ, ζέδώο ζέε Ιέδγίγπχο ζέε Κχζπλναο φηηυι Ρσληώι ζέε θγθφπυι πυι 
ΰύλ ξριανίέβόθαιυι Οέιαμεξπγθωυι ψ ζέε φηηυι ΑΕΘ πγο γθαΰέμψο ζέε 
έηηλΰέμψο, όμυο ζέε φηηαο ζέπγίλνωαο ΰεΰέξζόιπυι ξύθςυιέ θα πεο 
ΰεέπφκαεο πλρ φνδνλρ 5 πλρ Μ. 3685/2008. Ρρθθαπχσαε, αμωξγο, ήλγδγπεζό 
μνλξυμεζό, έμλπαηλύθαιλ, έμό πνωέ (3) φπλθέ, πλ λμλωλ ξριπλιωβαε ζέε 
ρμλξπγνωβαε πγ ΰεΰέξζέηωέ πυι θέδγθφπυι.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Γεέ όηαο πεο έιφίζαο ηαεπλρνίωέο πλρ ΔΟΛΡ ΰεέπωδαπέε γ ρηεζλπασιεζψ 
ρμλΰλθψ ζρνωυο πλρ θψθέπλο Ολεθέιπεζψο ζέε Ιλειυιεζψο Ηαληλίωέο πγο 
Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ ΑΟΗ ζέε, ΰαρπαναρόιπυο, πλρ θψθέπλο Ιλειυιεζψο 
Ηαληλίωέο πγο Ηαληλίεζψο Ρσληψο πλρ ΕΙΟΑ (έωδλρξαο, ήεήηελδψζαο, 
ανίέξπψνεέ, ιγξωΰαο Ζ/Σ ζ.ημ.).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
λ ΔΟΛΡ αίζνωιαπέε ίεέ ιέ ηαεπλρνίψξαε έμό πλ έζέΰγθέϊζό χπλο 2016-2017 
θχσνε ζέε πλ έζέΰγθέϊζό χπλο 2023-2024, θα πγι αμεςύηέκγ πυι ΰεέπφκαυι 
πγο μέν. 11έ πλρ φνδνλρ 80 πλρ Μ. 4009/2011 (ΤΕΙ 195 Α΄), λμυο 
πνλμλμλεψδγζα ζέε εξσύαε.



ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ιέπφ πλ 2λ ακφθγιλ πγο ςλωπγξγο λνωβαπέε έμό πγι ΕΔΕ, ίεέ ζφδα 
ςλεπγπψ/ςλεπψπνεέ, χιέο ξύθήλρηλο ζέδγίγπψο έμό πλρο ΰεΰφξζλιπαο πλρ 
ΔΟΛΡ μλρ ΰεέδχπαε θαπέμπρσεέζό χνίλ, ξύθςυιέ θα πλ φνδνλ 5 μέν. 4 πλρ Μ. 
3685/2008, όμυο εξσύαε, λ λμλωλο αωιέε ένθόΰελο ίεέ πγι ζέδλΰψίγξγ, 
μένέζληλύδγξγ ζέε χηαίσλ πγο μλναωέο πυι ξμλρΰώι πλρ. Αιπεζέπφξπέξγ 
πλρ ξρθήλύηλρ ζέδγίγπψ ΰαι αωιέε ΰριέπψ μένφ θόιλ ίεέ έιέμόπναμπλ ηόίλ, 
μλρ ζνωιαπέε έμό πγι ΕΔΕ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζ ΰεέΰεζέξωέ ξύιπέκγο πγο θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο ανίέξωέο ένσωβαε θα 
πγι έιφδαξγ πλρ δχθέπλο έμό πλ ξύθήλρηλ ζέδγίγπψ ζέπφ πλ πχηλο πλρ 
ΰαρπχνλρ ακέθψιλρ ξμλρΰώι ζέε πγι έιέζλωιυξψ πλρ ξπγι ΕΔΕ. Λαπφ πγι 
έιέζλωιυξγ πλρ δχθέπλο ξπγ ΕΔΕ πλ δχθέ έρπό αίίνφςαπέε ξα αεΰεζό 
ζέπφηλίλ θαπέμπρσεέζώι ανίέξεώι μλρ πγναωπέε ξπγ Γνέθθέπαωέ. Ρπλι 
ζέπφηλίλ έρπό μανεηέθήφιλιπέε έμένέεπψπυο πλ λιλθέπαμώιρθλ πλρ 
ρμλτγςωλρ, λ αμεήηχμυι ξύθήλρηλο ζέδγίγπψο, γ γθανλθγιωέ πγο 
έιέζλωιυξγο πλρ δχθέπλο ξπγι ΕΔΕ ζέε γ γθανλθγιωέ ηψκαυο πγο ΰεέΰεζέξωέο.
Ζ ΰεέΰεζέξωέ ζνωξγο ζέε ήέδθληόίγξγο πγο θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο 
ανίέξωέο μνχμαε ιέ χσαε ληλζηγνυδαω θα πγ ξρθμηψνυξγ πλρ ΰεαπλύο ζύζηλρ 
θαπέμπρσεέζώι ξμλρΰώι. 
Εωιέε ΰριέπό, θα έεπεληλίγθχιγ έμόςέξγ πγο ΕΔΕ, ιέ μένέπαωιαπέε ζέπφ χιέ 
χπλο λ σνόιλο ξύιπέκγο ζέε ζέπφδαξγο πγο θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο 
ανίέξωέο ψ ζέε λ σνόιλο ςλωπγξγο. Γεέ ιέ ηφήαε πγι μένφπέξγ έρπψ, λ 
θαπέμπρσεέζόο ςλεπγπψο λςαωηαε ιέ μνλξζλθωξαε ξπλ ξύθήλρηλ ζέδγίγπψ πλ 
ΰεφίνέθθέ, πγ ήεήηελίνέςωέ ζέε πλρηφσεξπλι χιέ ζαςφηέελ πγο ΰεμηυθέπεζψο 
ανίέξωέο πλρ. Αι μένχηδαε γ μνλδαξθωέ έρπψ φμνέζπγ, πλ δχθέ ΰεέίνφςαπέε 
έμό πλι ζέπφηλίλ ζέε γ μανφπυξγ πυι θαπέμπρσεέζώι ξμλρΰώι μνώπλρ 
αμεμχΰλρ δαυναωπέε όπε χηγκα έιαμεπρσώο. Ιέθωέ ήαήέωυξγ ίεέ ξρθμηψνυξγ 
πλρ ΰεαπλύο ζύζηλρ θαπέμπρσεέζώι ξμλρΰώι ΰαι σλνγίαωπέε μηγι πλρ ΛΔΕ. 
Ιέπφ πγ ΰεφνζαεέ πυι ΰύλ απώι θμλναω ιέ ΰλδαω θόιλ ήαήέωυξγ όπε λ 
ξμλρΰέξπψο αωιέε αίίαίνέθθχιλο ξπλ ΔΟΛΡ, ζέε θχσνε πγ ηψκγ πγο 
ΰεέΰεζέξωέο ξύιπέκγο πγο θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο ανίέξωέο θμλναω ιέ 
ΰλδαω ήαήέωυξγ όπε λ ξμλρΰέξπψο ήνωξζαπέε ξπλ ξπφΰελ ξρίίνέςψο πγο 
ανίέξωέο αμω πλρ ξρίζαζνεθχιλρ δχθέπλο.
Δαι αωιέε ΰριέπψ έηηέίψ πλρ δχθέπλο πγο θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο 
ανίέξωέο, μένφ θόιλ θα έμόςέξγ πγο ΕΔΕ, θαπφ έμό έεπεληλίγθχιγ αεξψίγξγ 
πλρ ξύθήλρηλρ ζέδγίγπψ. Αηηέίψ δχθέπλο θαπέμπρσεέζψο ανίέξωέο ξα ζέθεφ 
μανωμπυξγ ΰαι έμλπαηαω ηόίλ ίεέ μένφπέξγ πυι έιυπχνυ μνλδαξθεώι.
άπέι μανέπυδαω γ ξύιπέκγ πγο ανίέξωέο, έρπψ ρμλήφηηαπέε ξπγ Γνέθθέπαωέ 
πλρ ΔΟΛΡ, θα πγ ξύθςυιγ ίιώθγ πλρ ξύθήλρηλρ ζέδγίγπψ όπε μηγνλω πεο 
μνλϋμλδχξαεο ίεέ ιέ αεξέσδαω μνλο ζνωξγ, ξα πνωέ (3) έιπωπρμέ. Ζ 
θαπέμπρσεέζψ ΰεμηυθέπεζψ ανίέξωέ ΰαι θμλναω ιέ ζέπέπαδαω μνλο ζνωξγ μνει 
ληλζηγνυδλύι λε ρμλσναώξαεο πλρ ξμλρΰέξπψ ξπέ λζπώ (8) θέδψθέπέ.
Ρπγι μνώπγ θαπφ πγι ρμλήληψ πγο θαηχπγο ξριχηαρξγ πγο ΕΔΕ, λνωβαπέε έμό 
έρπψι πνεθαηψο ακαπέξπεζψ αμεπνλμψ, ξπγι λμλωέ θαπχσαε λ ξύθήλρηλο



ζέδγίγπψο ζέε φηηλε ΰύλ ΰεΰφξζλιπαο πλρ ΔΟΛΡ, έμό αζαωιλρο μλρ χσλρι 
ΰεζέωυθέ ιέ θαπχσλρι ξπεο ακαπέξπεζχο αμεπνλμχο, ξύθςυιέ θα πλ ιόθλ. Ξ 
λνεξθόο πυι φηηυι ΰύλ θαηώι ίωιαπέε θαπφ έμό μνόπέξγ πλρ ξύθήλρηλρ
ζέδγίγπψ.
Λαπφ πλι λνεξθό πγο ακαπέξπεζψο αμεπνλμψο, λ Δεαρδριπψο πλρ ΔΟΛΡ
έμλξπχηηαε πγι ανίέξωέ ξπέ θχηγ πγο, πέ λμλωέ μνχμαε ξα ακψιπέ (60) γθχναο 
έμό πγι έμλξπληψ πγο ιέ έμλςέιδλύι μανω πγο έμλΰλσψο γ θγ ζέε 
ήέδθληόίγξψο πγο, θα ζηωθέζέ ήέδθληλίωέο έμό χκε (6) χυο ΰχζέ (10), 
έμλξπχηηλιπέο ξπγ Γνέθθέπαωέ πλ Ονέζπεζό πγο ακχπέξγο πλρ ρμλτγςωλρ. Αι 
χιέ θχηλο πγο ακαπέξπεζψο αμεπνλμψο βγπψξαε ΰεζέεληλίγθχιέ μένφπέξγ πγο 
μνλδαξθωέο, ΰύιέπέε ιέ σλνγίγδαω έμό πλι Δεαρδριπψ μένφπέξγ θχσνε 
πνεφιπέ (30) γθανώι.
Γεέ ιέ αίζνεδαω θωέ θαπέμπρσεέζψ ΰεμηυθέπεζψ ανίέξωέ μνχμαε ιέ έιπέμλ-
ζνωιαπέε ξπεο μένέζφπυ έμέεπψξαεο:
έ) λ μανεασόθαιό πγο ιέ αθμωμπαε ξπλ έιπεζαωθαιλ πλρ ΔΟΛΡ.
ή) Ζ μνέίθφπαρξγ, συνωο ζέπ’ έιφίζγ ιέ μνλξζλθωβαε ιχέ ξπλεσαωέ, ιέ ίωιαπέε 
θα ιχλ πνόμλ μνλξχίίεξγο πυι μγίώι ζέε πγο ήεήηελίνέςωέο, ώξπα ιέ 
μένλρξεφβαπέε γ αναριγπεζψ μνλξμφδαεέ ζέε αμωΰλξγ πλρ ςλεπγπψ. 
ί) Ζ ανίέξωέ ιέ χσαε χζπέξγ πλρηφσεξπλι 25.000 ηχκαυι.
ΰ) Εμεξγθέωιαπέε όπε ζέπέδχπλιπέο πγ θαπέμπρσεέζψ ανίέξωέ, λ ςλεπγπψο 
ρμλσναλύπέε ιέ έιέςχναε έι σνγξεθλμλωγξα πλ χνίλ ζέε πεο έμόταεο φηηυι. Ζ 
ηλίλζηλμψ δαυναωπέε ξλήένό έζέΰγθέϊζό μένφμπυθέ. Χο ηλίλζηλμψ 
δαυναωπέε γ έιπείνέςψ ανίέξωέο ζφμλελρ φηηλρ, ζέδώο ζέε γ σνγξεθλμλωγξγ 
ανίέξωέο φηηλρ ΰγθλξεαρθχιγο ψ θγ, συνωο πγ ΰχλρξέ έιέςλνφ. Ζ μένφδαξγ 
λμλελρΰψμλπα ρηεζλύ παζθγνωυξγο, έζόθγ ζέε έμό θαηχπαο πλρ εΰωλρ πλρ 
ρμλτγςωλρ, συνωο ξσαπεζψ έιέςλνφ, θμλναω ιέ ξπλεσαελδαπψξαε έμόςέξγ πγο 
ΕΔΕ ίεέ ΰεέίνέςψ πλρ. Ρπεο μένέμφιυ μανεμπώξαεο - ζέε θαπφ έμό 
έεπεληλίγθχιγ αεξψίγξγ πλρ ξύθήλρηλρ ζέδγίγπψ - γ ΕΔΕ θμλναω ιέ 
έμλςέξωξαε πγ ΰεέίνέςψ πλρ ρμλτγςωλρ.
Γεέ πγι παηεζψ ζνωξγ ζέε ήέδθληόίγξγ πγο θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο 
ανίέξωέο πλρ ρμλτγςωλρ γ πνεθαηψο ακαπέξπεζψ αμεπνλμψ ζέηαω έρπόι ξα 
ΰγθόξεέ ακχπέξγ αμω πλρ δχθέπλο πγο ανίέξωέο πλρ, γ λμλωέ θμλναω ιέ 
ΰεένζχξαε θχσνε θωέ ώνέ. Ζ μνόξζηγξγ ζέε έιέζλωιυξγ ίεέ πγ ΰγθόξεέ 
ακχπέξγ έμαρδύιαπέε έμό πλ Δεαρδριπψ πλρ ΔΟΛΡ, ύξπανέ έμό ξριαιιόγξγ 
θα πλι ξύθήλρηλ ζέδγίγπψ, λ λμλωλο ςνλιπωβαε ιέ ξριπλιωξαε πγ ΰεέΰεζέξωέ, 
ξπγι λμλωέ ζέε μνλαΰναύαε.
Ζ έιέίόναρξγ πυι θαπέμπρσεέζώι ςλεπγπώι ξα ΰεμηυθέπλύσλρο 
μνέίθέπλμλεαωπέε θα έιέζλωιυξγ αιώμελι πγο ΕΔΕ ζέε αςόξλι χσαε ζέπέπαδαω 
γ λνεξπεζψ θλνςψ πγο ανίέξωέο ξπγι λμλωέ χσλρι ξρθμανεηγςδαω λε 
μένέπγνψξαεο πυι θαηώι πγο πνεθαηλύο ακαπέξπεζψο αμεπνλμψο. Ζ ΰεέΰεζέξωέ 
έρπψ θμλναω ιέ αωιέε ΰγθόξεέ.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
λ ΔΟΛΡ «Εηηφΰέ: Εζζηγξεέξπεζψ εξπλνωέ ζέε μληεπεξθόο» ΰεένδνώιαπέε ξα 
πνωέ (3) έζέΰγθέϊζφ ακφθγιέ μηψνλρο ςλωπγξγο ζέε μανεηέθήφιαε ΰύλ (2) 
ακφθγιέ ΰεΰέξζέηωέο ζέε χιέ (1) ακφθγιλ ίεέ πγι αζμόιγξγ πγο 
θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο ανίέξωέο.

Γεέ πγι έμόζπγξγ πλρ ΛΔΕ έμέεπλύιπέε αιαιψιπέ (90) αρνυμέϊζχο 
μεξπυπεζχο θλιφΰαο (ECTS). Αμό έρπχο, αωζλξε ΰύλ ζέε 1/2 (22,5) θλιφΰαο 
έιπεξπλεσλύι ξπέ πνωέ (3) ρμλσναυπεζφ θέδψθέπέ ζέε αμπφ ζέε ½ (7,5) 
θλιφΰαο έιπεξπλεσλύι ξα χιέ (1) ρμλσναυπεζό θέδγθέ αμεηλίγο πλρ Α΄ 
ακέθψιλρ. Αιπωξπλεσέ, αωζλξε ΰύλ ζέε 1/2 (22,5) θλιφΰαο έιπεξπλεσλύι ξπέ 
πνωέ (3) ρμλσναυπεζφ θέδψθέπέ ζέε αμπφ ζέε ½ (7,5) θλιφΰαο έιπεξπλεσλύι 
ξα αιέ (1) ρμλσναυπεζλ θέδγθέ αμεηλίγο πλρ Β΄ ακέθγιλρ. χηλο, πνεφιπέ 
(30) θλιφΰαο έιπεξπλεσλύι ξπγι αζμόιγξγ πγο θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο 
ανίέξεέο πλρ Γ΄ ακέθγιλρ. Γεέ πεο ακαπέξαεο, πγ ήέδθληλίεέ ζέε πγι αζμλιγξγ 
πγο θαπέμπρσεέζψο ΰεμηυθέπεζψο ανίέξωέο αςένθόβλιπέε πέ λνεβόθαιέ ξπλι 
Ιέιλιεξθό Λαπέμπρσεέζώι Ρμλρΰώι πλρ ΔΟΛΡ.

έ θέδψθέπέ θμλνλύι ιέ έιέθλνςώιλιπέε ψ ζέε ιέ έιπεζέδωξπέιπέε θα φηηέ 
θα έμόςέξγ πγο Εεΰεζψο Δεέπθγθέπεζψο Εμεπνλμψο (ΕΔΕ) πλρ ΔΟΛΡ ζέε 
χίζνεξγ πγο Ρρίζηψπλρ Εεΰεζψο Ρύιδαξγο (ΡΕΡ), αςόξλι ζνωιαπέε ξζόμεθλ ίεέ 
πγι ζέηύπανγ ηαεπλρνίωέ ζέε ΰεφνδνυξγ πλρ Ονλίνφθθέπλο.
Ζ ίηώξξέ ΰεΰέξζέηωέο αωιέε γ αηηγιεζψ. Ρρίζαζνεθχιέ θέδψθέπέ, 
ξρθμανεηέθήέιλθχιυι έρπώι πυι αμεξζαμπώι ζέδγίγπώι, θμλνλύι ιέ 
ΰεακφίλιπέε ξα φηηγ αρνυμέϊζψ ίηώξξέ (Αίίηεζφ, Γέηηεζφ, Γανθέιεζφ, 
Θπέηεζφ).

Α. Δξλή τξυ Ππξβπάλλατξς
Ξε μένέζφπυ Οωιέζαο μένλρξεφβλρι πεο ώναο ΰεΰέξζέηωέο ζέε πεο 
έζέΰγθέϊζχο μεξπυπεζχο θλιφΰαο έιφ θφδγθέ ζέε ξπλ ξύιληλ πλρ 
μνλίνφθθέπλο.

Α' δνάλζμξ
A/A Μαηήλατα ΚΩΔ. ECTS Είγξς

1 Ογίχο πγο Εζζηγξεέξπεζψο Θξπλνωέο πγο Εηηφΰλο 
(Sources of the Church History of Greece)

Ε1 7,5 Σ

2 Ζ Εζζηγξεέξπεζψ Θξπλνωέ πλρ αηηέΰεζλύ σώνλρ
χυο πλ έρπλζχςέηλ(Church History of the Greek

lands until the ecclesiastical independency)

Ε2 7,5 Σ

3 Ανσχο σνγθέπλλεζλιλθεζψο ΰεέσαωνεξγο ίεέ πγι 
Εηηέΰεζψ Εζζηγξωέ (Financial Management

principles for the Greek Church)

Ε3 7,5 Σ

4 Ωιέ (1) θφδγθέ αμεηλίψο έμό μωιέζέ θα 
αμεηαίόθαιέ θέδψθέπέ

7,5 Ε

ΡΣΜΞΚΞ ECTSΟΠΧΞΣ (1λρ) ΕΝΑΛΖΜΞΣ 30



Β΄ δνάλζμξ
A/A Μαηήλατα ΚΩΔ. ECTS ΩΡΕΣ

1 Θξπλνωέ πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο έμό πλ 
έρπλζχςέηλ χυο ξψθανέ (History of the Greek

Church since the Autocephalous)

Ε4 7,5 39

2 Ξνδόΰλκγ μιαρθέπεζόπγπέ ξπλι αηηέΰεζό σώνλ 
(Orthodox Spirituality in Greek lands)

Ε5 7,5 39

3 Δελωζγξγ ζέε λνίφιυξγ πγο Εζζηγξωέο πγο 
Εηηφΰλο (Administration and organization of 

Church of Greece)

Ε6 7,5 39

4 Ωιέ (1) θφδγθέ αμεηλίψο έμό μωιέζέ θα 
αμεηαίόθαιέ θέδψθέπέ

7,5 39

ΡΣΜΞΚΞ ECTSΟΠΧΞΣ (2λρ) ΕΝΑΛΖΜΞΣ 30

Εοθκδβόλδμα Μαηήλατα
Α/Α Μαηήλατα ΚΩΔ. ECTS ΩΡΕΣ

1 Ξεζλρθαιεζό Οέπνεένσαωλ ζέε Εηηέΰεζόο σώνλο
(Ecumenical Patriarchate and Greek lands)

ΥΕ1 7,5 39

2 Εηηφΰέ ζέε ξηέήεζόο ζόξθλο
(Greece and Slavonic world)

ΥΕ2 7,5 39

3 Εζζηγξεέξπεζψ ΰεμηυθέπωέ ζέε αδεθλπρμωέ ξπγι 
Εζζηγξωέ πγο Εηηφΰλο

(Ecclesiastical Diplomacy and Ceremonial 
Procedure in the Church of Greece)

ΥΕ3 7,5 39

4 Ιχιπνέ πλρ θλιέσεξθλύ ξπγι Εηηφΰέ (Centers of 
monasticism in Greece)

ΗΕ1 7,5 39

5 Ξνδόΰλκλο Οληεπεξθόο ζέε αηηγιεζψ πέρπόπγπέ
(Orthodox culture and Greek identity)

ΗΕ2 7,5 39

6 Ρύίσνλιγ ΰεέσαωνεξγ Θανώι Λγπνλμόηαυι ζέε
Ειλνεώι(Modern management of Sacred Dioceses 

and Parishes)

ΗΕ3 7,5 39

Γ΄ δνάλζμξ
ECTS

Ειοόμζρζ Μδταοτυχθαιής Δθοκωλατθιής Επβαρίας 30
ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΤΡΙΤΟΥ (3ξυ) ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β. Πδπθβπαφή τωμ λαηζλάτωμ

Αιέηρπεζό μνόίνέθθέ θέδγθφπυι έιφ ακφθγιλ
Οανείνέςψ ίιυξπεζλύ έιπεζαεθχιλρ ζέε μανεασλθχιλρ πλρ θέδψθέπλο



ΔΛ = Δεΰέζπεζχο θλιφΰαο
ECTS = Ερνυμέϊζχο μεξπυπεζχο θλιφΰαο
Σ = Σμλσναυπεζό
Ε = Εμεηλίψο
Υ = Υαεθανειό ακφθγιλ
Η = Ηανειό ακφθγιλ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[Ε1 ] Πζβές τζς Ειικζρθαρτθιής Ιρτξπίας τζς Εκκάγξς

Δθγάριωμ/ξυρα Βαρίκδθξς Κξυιξυράς
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Υ Πδπίξγξς- 1ξ Εν.   ΔΜ- 3  ECTS: 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
Αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ ΰεέμνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. Ζ ΰεφΰλξγ πλρ σνεξπεέιεξθλύ ξπγι Εηηφΰέ, ξύθςυιέ θα 
πεο Ονφκαεο πυι Αμλξπόηυι. 
2. Ξε αμεξπληχο πλρ Οέύηλρ μνλο Ηαξξέηλιεζαωο ζέε 
Ιλνειδωλρο.
3. Λφνπρναο ζέε φίελε πγο Εηηφΰλο ζέπφ πγ νυθέϊζψ 
μανωλΰλ.
4. Ξε μγίχο πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο ζέπφ πγ ήρβέιπειψ 
μανωλΰλ
5. Ξε μγίχο πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο ζέπφ πγι μανωλΰλ 
πγο λδυθέιεζψο ζρνεένσωέο
6. Αιέζψνρκγ πλρ έρπλζαςφηλρ πλρ 1833. Ξε μγίχο.
7. Αιέζψνρκγ πλρ ζέιλιεζλύ έρπλζαςφηλρ πλρ 1850. Ξε 
μγίχο.
8. Ζ μνλξφνπγξγ πγο Εμπέιψξλρ ξπγι Εζζηγξωέ πγο 
Εηηφΰλο. Ξε μγίχο. 
9. Ζ μνλξφνπγξγ πγο Ηαξξέηωέο ζέε πθψθέπλο πγο 
Ζμαωνλρ ξπγι Εζζηγξωέ πγο Εηηφΰλο. Ξε μγίχο.
10. Ξε Ιέπέξπέπεζλω σφνπαο πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο. 
11.  Ζ Εζζηγξωέ πγο Εηηφΰλο ζέπφ πγι μανωλΰλ πγο 
αμπέαπωέο. Ξε μγίχο. 
12. Ζ έμλζέπφξπέξγ πγο ζέιλιεζψο πφκγο ξπγι Εζζηγξωέ 
πγο Εηηφΰλο. 
13. Ρσχξαεο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο ζέε Οληεπαωέο ξπγι 
αμλσψ θέο.



Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[Ε2] Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ

Δθγάριωμ/ξυρα Κωμρταμτίμξς Χπήρτξυ
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Υ Πδπίξγξς- 1ξ Εν.    ΔΜ- 3  ECTS: 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ μνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. Ζ ΰεφΰλξγ πλρ Υνεξπεέιεξθλύ ξπλι αηηέΰεζό σώνλ.
2. Ξνίφιυξγ πυι πλμεζώι αζζηγξεώι ζέε αζζηγξεέξπεζχο 
μνλξυμεζόπγπαο.
3. Ρρθθαπλσψ πυι αηηέΰεζώι αζζηγξεώι ξπέ θαωβλιέ 
αζζηγξεέξπεζφ ίαίλιόπέ.
4. Σμέίυίψ ξπλ Ξεζλρθαιεζό Οέπνεένσαωλ. Ζ 
αζζηγξεέξπεζψ ίαυίνέςωέ πλρ αηηέΰεζλύ σώνλρ 
(θγπνλμόηαεο, αμεξζλμχο, ένσεαμεξζλμχο) ζέπφ πγι 
ήρβέιπειψ μανωλΰλ.
5.  Ζ αηηέΰεζψ αζζηγξωέ ζέπφ πγι ΰεφνζαεέ πγο 
θαξλήρβέιπειψο μανεόΰλρ.
6.  Ζ αηηέΰεζψ αζζηγξωέ ζέπφ πγι ΰεφνζαεέ πγο 
ρξπανλήρβέιπειψο μανεόΰλρ.
7.  Ζ αηηέΰεζψ αζζηγξωέ ζέπφ πγι ΰεφνζαεέ πγο λδυθέιεζψο 
μανεόΰλρ (15λο -17λο  έε.). 
8.  Ζ αηηέΰεζψ αζζηγξωέ ζέπφ πγι ΰεφνζαεέ πγο λδυθέιεζψο 
μανεόΰλρ (18λο – 19λο έε.).
9.  Ζ Εζζηγξωέ ζέε λ Μαλαηηγιεζόο Δεέςυπεξθόο ξπλι 
αηηέΰεζό σώνλ.
10.  Ζ αμέιφξπέξγ πλρ 1821 ζέε γ μλναωέ μνλο πλ 
έρπλζχςέηλ.
11, 12, 13. Ακεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι θα πγι αζμόιγξγ 
έπλθεζψο ανίέξωέο, μλρ αιπφξξαπέε ξπεο μένέμφιυ 
αιόπγπαο, πγι λμλωέ ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπέ πνωέ 
παηαρπέωέ πνωυνέ πλρ θέδψθέπλο.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[Ε3 ] Απχές χπζλατξξθιξμξλθιής γθαχδίπθρζς βθα τζμ 
Εκκαγθιή Ειικζρία

Δθγάριωμ/ξυρα Βαρίκδθξς Πξκυλέμζς
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Υ Πδπίξγξς- 1ξ Εν.    ΔΜ- 3  ECTS: 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ ΰεέμνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. Εεξέίυίψ ξπγ σνγθέπλλεζλιλθεζψ ΰελωζγξγ πγο 
Εζζηγξωέο.
2. Δέιαεξθόο έμό πνφμαβέ.
3. Δέιαεξθόο θα λθόηλίέ 
4. Καεπλρνίωέ πλρ πνέμαβεζλύ ξρξπψθέπλο
5. Υνψθέ ζέε πνέμαβεζό ξύξπγθέ



6. Ιόξπλο ζαςέηέωλρ.
7. Ονλθψδαεαο ίεέ θγ ζανΰλξζλμεζφ εΰνύθέπέ.
8. Βέξεζχο ένσχο έμλπωθγξγο ζέε έκεληόίγξγο.
αμαιΰύξαυι έμό πγ θγ ζανΰλξζλμεζψ ξζλμεφ.
9. Δεέσαωνεξγ πγο αίίαωλρ εΰελζπγξωέο πγο Εζζηγξωέο.
10. Ηχθέπέ μλρ έςλνλύι ξπγι έμέηηλπνωυξγ πγο 
αζζηγξεέξπεζψο μανελρξωέο.
11-13. Ζ έκεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι ξπγνωβαπέε ξα ξσαπεζψ 
θα πγι λεζλιλθεζψ ΰνέξπγνεόπγπέ πυι Θανώι Λγπνλμό-
ηαυι ζέε πυι αιλνεώι έπλθεζψ ανίέξωέ μλρ δέ 
αζμλιψξλρι ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπέ 3 παηαρπέωέ πνωυνέ 
πλρ θέδψθέπλο.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[Ε4] Ιρτξπία τζς Ειικζρίας τζς Εκκάγξς αοό τξ 
αυτξιέφακξ έως ρήλδπα

Δθγάιωμ/ξυρα Ελλαμξυήκ  Καπαβδωπβξύγζς
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Υ Πδπίξγξς- 2ξ Εν.   ΔΜ- 3     ECTS: 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ 
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ ΰεέμνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. Θΰαληλίεζχο, Εζζηγξεέξπεζχο ζέε Οληεπεζχο 
μνλϋμλδχξαεο πγο θλιλθανλύο αμεήληψο πλρ Αρπλζαςφηλρ 
(1833). 
2. Δεέθφσγ θαπέκύ «Μαυπανεξπώι» ζέε «Οένέΰλξεέζώι» 
δαληόίυι θαπφ πγι αμεήληψ πλρ Αρπλζαςφηλρ (Θξπλνεζό 
ζέε Ονυπέίυιεξπχο). 
3. Ζ έιέζψνρκγ πγο Αρπλζαςέηωέο πγο Εζζηγξωέο πγο 
Εηηφΰλο (1850) – Αιφηρξγ πλρ Οέπνεένσεζλύ Ρριλΰεζλύ 
όθλρ.
4. Ζ ΰεέθόνςυξγ πυι λνωυι ΰεζέελΰλξωέο πγο Εζζηγξωέο 
πγο Εηηφΰλο. Αςλθλωυξγ πγο Εζζηγξωέο πυι Εμπέιψξυι 
(1866), πγο Ηαξξέηωέο (1882). Ονλξφνπγξγ Μχυι 
Υυνώι(1928).  
5. Ζ ΰεέθόνςυξγ πυι Ρσχξαυι Οληεπαωέο ζέε Εζζηγξωέο 
πγο Εηηφΰλο έμό πλ 1833 θχσνε ξψθανέ.     
6. Ρσχξαεο πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο θα πλ Ξεζλρθαιεζό 
Οέπνεένσαωλ, θα αμωζαιπνλ πλι Οέπνεένσεζό-Ρριλΰεζό 
όθλ πλρ 1850, πγ Ρριλΰεζψ Οέπνεένσεζψ Ονφκγ πλρ 1928 
ζέε πγι χιιλθγ πφκγ πγο Εηηγιεζψο Οληεπαωέο.
7. Ζ Εδιεζψ μνλξςλνφ πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο. 
8. Ζ Ιλειυιεζψ ζέε Τεηέιδνυμεζψ ΰνφξγ πγο Εζζηγξωέο 
πγο Εηηφΰλο. 
9. Λγπνλμληωπαο ζέε Ανσεαμωξζλμλε Αδγιώι.  
10. Ζ έιφμπρκγ πυι δαληλίεζώι ίνέθθφπυι.
11, 12, 13. Ζ έκεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι ξπγνωβαπέε ξα 
ξσαπεζψ θα πεο μένέμφιυ αιόπγπαο έπλθεζψ ανίέξωέ μλρ 
δέ αζμλιψξλρι ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπέ 3 παηαρπέωέ 
πνωυνέ πλρ θέδψθέπλο.



Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[Ε5] Οπηόγξνζ ομδυλατθιότζτα ρτξμ δκκαγθιό χώπξ

Δθγάριωμ/ξυρα Χπήρτξς Απαλοατεής
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Υ Πδπίξγξς- 2ξ Εν.   ΔΜ- 3    ECTS: 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ ΰεέμνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. Εεξέίυίψ ξπγι Υνεξπεέιεζψ Οιαρθέπεζόπγπέ.
2-3. έ σένέζπγνεξπεζφ ξπλεσαωέ πγο Ξνδόΰλκγο 
Οιαρθέπεζόπγπέο: Ψξζγξγ, θρξπγνεέζψ βυψ, δαυνωέ ζέε 
χιυξγ θα πλι Ηαό. 
4-5. Ιχιπνέ πγο λνδόΰλκγο Οιαρθέπεζόπγπέο ξπλι 
Εηηέΰεζό σώνλ. Εμωξζλμλε, θλιέξπεζχο ζλειόπγπαο ζέε 
φίελε πγο μνώπγο σεηεαπωέο.
6-7. Ξε αζςνέξπχο πγο λνδόΰλκγο μιαρθέπεζψο βυψο πγ 
ΰαύπανγ σεηεαπωέ. Ξε φίελε γξρσέξπχο ζέε γ έμλπύμυξγ πγο 
δαληλίεζψο πλρο ξζχτγο ξπέ ζαωθαιέ ζέε ξπέ θιγθαωέ πλρ 
αηηέΰεζλύ σώνλρ. (Ινψπγ, Ψίελι άνλο, Ηαξξέηλιωζγ, 
Λαπχυνέ).
8-9. Ζ γξρσέξπεζψ μιαρθέπεζόπγπέ ζέε γ ΰεέξμλνφ πγο 
έμό πλ Ψίελι άνλο ξα όηγ πγι αηηέΰεζψ αμεζνφπαεέ ζέπφ 
πλι 18λ ζέε 19λ έεώιέ.
10. Ζ Ξνδόΰλκγ Οιαρθέπεζόπγπέ ζέε λ ξύίσνλιλο 
αηηγιεζόο μληεπεξθόο: Ξ νόηλο πυι ξύίσνλιυι έίωυι ξπγι 
μνόξηγτγ πγο μιαρθέπεζόπγπέο έμό πγ ξύίσνλιγ 
αζζηγξεέξπεζψ ζέε δαληλίεζψ ίνέθθέπαωέ.  
11, 12, 13. Ζ έκεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι ξπγνωβαπέε ξα 
ξσαπεζψ θα πεο μένέμφιυ αιόπγπαο έπλθεζψ ανίέξωέ μλρ 
δέ αζμλιψξλρι ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπέ 3 παηαρπέωέ 
πνωυνέ πλρ θέδψθέπλο.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[Ε6] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Δθγάριωμ/ξυρα Ιωάμμζς Παμαβθωτόοξυκξς
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Υ Πδπίξγξς- 2ξ Εν.   ΔΜ- 3   ECTS: 

7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ μνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. Ξε ξριχμαεαο πλρ Εδιεζλέμαηαρδανυπεζλύ έίώιέ πλρ 
1821 ξπγ ΰελωζγξγ πυι Εηηέΰεζώι Λγπνλμόηαυι ζέε 
Εμεξζλμώι, ζέε λε μνυπλήλρηωαο πλρ Θυφιιγ 
Ιέμλΰωξπνεέ (1827-1831).
2. Ζ έρπλίιώθυι έιέζψνρκγ πλρ Αρπλζαςφηλρ πγο 
Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο (1833).
3. Ζ έιέζψνρκγ πλρ Αρπλζαςφηλρ πγο αι Εηηφΰε 
Εζζηγξωέο (1850).



4. Ξε Οέπνεένσεζχο ζέε Ρριλΰεζχο Ονφκαεο 1866 ζέε 1881.
5. λ αζζηγξεέξπεζό ζέδαξπώο πυι ηαίόθαιυι Μχυι 
Υυνώι (1928).
6. Ζ γθεέρπόιλθγ Εζζηγξωέ πγο Ινψπγο (1900).
7. λ ΰελεζγπεζό ζέδαξπώο πλρ Αίωλρ άνλρο.
8. λ ΰελεζγπεζό ζέδαξπώο πγο Εκένσωέο Οφπθλρ ζέε πυι 
Οέπνεένσεζώι Λλιώι.
9. Ξ Ιέπέξπέπεζόο Υφνπγο πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο (Μ. 
590/1977).
10. Ζ ΰνφξγ πυι θέζένεξπώι Ανσεαμεξζόμυι Αδγιώι 
ζέε μφξγο Εηηφΰλο Ρανέςαωθ (1974-1998) ζέε 
Υνεξπόΰλρηλρ (1998-2008).   
11, 12, 13. Ζ έκεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι ξπγνωβαπέε ξα 
ξσαπεζψ θα πεο μένέμφιυ αιόπγπαο έπλθεζψ ανίέξωέ μλρ 
δέ αζμλιψξλρι ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπέ 3 παηαρπέωέ 
πνωυνέ πλρ θέδψθέπλο.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[ΧΕ1 ] ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ

Δθγάριωμ/ξυρα Ιωάμμζς Μοάιας
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Ε Πδπίξγξς- Χ     ΔΜ- 3       ECTS- 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ ΰεέμνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. Εεξέίυίψ ξπγ ΰελεζγπεζψ λνίφιυξγ πγο Εζζηγξωέο 
ξπλι αηηέΰεζό σώνλ μνει πλι 8λ έε.
2. Ωιπέκγ πλρ αηηέΰεζλύ σώνλρ ξπγ ΰεζέελΰλξωέ πγο 
Εζζηγξωέο Ιυιξπέιπειλρμόηαυο.
3. Ζ αζζηγξεέξπεζψ ίαυίνέςωέ πλρ αηηέΰεζλύ σώνλρ 
(θγπνλμόηαεο, αμεξζλμχο, ένσεαμεξζλμχο) ζέπφ πγι 
ήρβέιπειψ μανωλΰλ.
4.   Ξεζλρθαιεζό Οέπνεένσαωλ ζέε αιόπγπέ πλρ αηηέΰεζλύ 
σώνλρ.
5.   Ξεζλρθαιεζό Οέπνεένσαωλ ζέε Μχλο Εηηγιεξθόο
6. Ξεζλρθαιεζό Οέπνεένσαωλ ζέε αηηέΰεζόο σώνλο ζέπφ 
πγι Ξδυθέιεζψ μανωλΰλ.
7. Ξεζλρθαιεζό Οέπνεένσαωλ ζέε Μαλαηηγιεζόο 
Δεέςυπεξθόο.
8. λ έρπλζχςέηλ πγο Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο. έ μνει, πλ 
ξσωξθέ, λ ξριλΰεζόο πόθλο πλρ 1850.
9. Οέπνεένσεζψ ζέε ξριλΰεζψ Ονφκγ πλρ 1928. έ 
Οέπνεένσεζφ ΰωζέεέ ξπγι Εηηφΰέ. 
10. Ξεζλρθαιεζό Οέπνεένσαωλ ζέε Εζζηγξωέ πγο Εηηφΰλο 
ξψθανέ.
11, 12, 13. Ζ έκεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι ξπγνωβαπέε ξα 
ξσαπεζψ θα πεο μένέμφιυ αιόπγπαο έπλθεζψ ανίέξωέ μλρ 
δέ αζμλιψξλρι ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπέ 3 παηαρπέωέ 



πνωυνέ πλρ θέδψθέπλο.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[ΧΕ2] ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Δθγάριωμ/ξυρα Μθχαήκ  Τπίτξς
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Ε Πδπίξγξς- Χ      ΔΜ- 3       ECTS- 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ μνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. λ αζμληεπεξπεζό χνίλ πυι Αίωυι Ιρνωηηλρ ζέε 
Λαδλΰωλρ ξπλ ξηέήεζό ζόξθλ.
2. Ζ αδιεζόπγπέ πυι έίωυι Ιρνωηηλρ ζέε Λαδλΰωλρ.
3. Ζ αμωΰνέξγ πλρ ήρβέιπειλύ γξρσέξθλύ ξπεο ξηέήεζχο 
σώναο .
4. Ζ μένλρξωέ πυι Ρηφήυι ξπλ Ψίελ άνλο.
5. Ζ μιαρθέπεζψ μνλξςλνφ πυι Εηηψιυι Λγπνλμληεπώι 
ξπλ Ινφπλο πλρ Ιεχήλρ.
6. Ξ Γνγίόνελο Ρειέϋπγο ζέε γ αμωΰνέξγ πλρ Αίωλρ άνλρο 
ξπγ Βλρηίένωέ.
7. Λφκεθλο λ Γνέεζόο, λ Τυπεξπψο πυι Πώξυι.
8. Ζ Ανσεαμεξζλμψ Ασνωΰλο, ςφνλο πγο Ξνδλΰλκωέο ζέε 
πλρ Εηηγιεξθλύ ξπλ ξηέήεζό ζόξθλ .
9. Ζ Εηηέΰεζψ Εζζηγξωέ ζέε λε ξσχξαεο πγο θα πγι  
Εζζηγξωέ πγο Πυξωέο.
10. Ζ Εηηέΰεζψ Εζζηγξωέ ζέε λε ξσχξαεο πγο θα πγι  
Εζζηγξωέ πγο Πλρθέιωέο.
11. Ζ Εηηέΰεζψ Εζζηγξωέ ζέε λε ξσχξαεο πγο θα πγι  
Εζζηγξωέ πγο Ρανήωέο.
12. Ζ Εηηέΰεζψ Εζζηγξωέ ζέε λε ξσχξαεο πγο θα πγι  
Εζζηγξωέ πγο Βλρηίένωέο.
13. Ζ Εηηέΰεζψ Εζζηγξωέ ζέε λε ξσχξαεο πγο θα πεο 
Εζζηγξωαο πγο Γαυνίωέο ζέε πγο Αηήέιωέο.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[ΧΕ3 ] ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δθγάριωμ/ξυρα Γπζβόπθξς Λθάμτας
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Ε Πδπίξγξς- Χ      ΔΜ- 3       ECTS: 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ 
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ μνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1.Εζζηγξεέξπεζψ ΰεμηυθέπωέ. Ωιιλεέ ζέε πνόμλε φξζγξψο 
πγο ξα αζζηγξεέξπεζό ζέε μληεπεζό αμωμαΰλ.
2. Ζ αζζηγξεέξπεζψ μληεπεζψ ζέε ΰεμηυθέπωέ πγο 
Εζζηγξωέο πγο Εηηφΰλο (ρμλδχξαεο ανίέξωέο).
3. Ζ αζζηγξεέξπεζψ μληεπεζψ πλρ Ανσεαμεξζόμλρ Αθανεζψο 
ζρνλύ Θέζώήλρ χιέιπε πυι Ονλχΰνυι πυι Ζ.Ο.Α, 
Ονλχΰνυι ζέε Ονυδρμλρνίώι πγο Εηηφΰλο ζέε γ ξρθήληψ 
πλρ ξπέ αδιεζφ δχθέπέ.



4. Ζ αζζηγξεέξπεζψ μληεπεζψ ζέε  ΰεμηυθέπωέ πλρ 
Ξεζλρθαιεζλύ Οέπνεένσαωλρ έμό πλι 19λ- 20λ έεώιέ.
5. Ζ αζζηγξεέξπεζψ ΰεμηυθέπωέ ξπέ μηέωξεέ πλρ αηηγιεζλύ 
ζνφπλρο.
6. Ζ αζζηγξεέξπεζψ ΰεμηυθέπωέ πγο Πυθέελζέδληεζψο 
Εζζηγξωέο.
7. Ζ αδεθλπρμωέ ξπγι Εζζηγξωέ πγο Εηηφΰλο.
8. λ μνλήφΰεξθέ, αζζηγξεέξπεζό ζέε μληεπεζό.
9.Εζζηγξεέξπεζψ ΰεμηυθέπωέ ζέε ΰεέΰωζπρλ.
10. Δεαδιαωο Εζζηγξεέξπεζχο ξσχξαεο.
11, 12, 13. Ζ έκεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι ξπγνωβαπέε ξα 
ξσαπεζψ θα πεο μένέμφιυ αιόπγπαο έπλθεζψ ανίέξωέ μλρ 
δέ αζμλιψξλρι ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπέ 3 παηαρπέωέ 
πνωυνέ πλρ θέδψθέπλο.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[ΘΕ1 ] Κέμτπα τξυ λξμαχθρλξύ ρτζμ Εκκάγα

Δθγάριωμ/ξυρα Σωτήπθξς Δδροότζς
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Ε Πδπίξγξς- Θ ΔΜ- 3       ECTS- 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ μνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1.Εεξέίυίψ: Ξ Θγξλύο Υνεξπόο ζέε λε «ήεέξπχο» πγο μνώπγο 
Ιλειόπγπέο.
2.  Αεπωαο ίχιαξγο πλρ Λλιέσεξθλύ.
3.Αιέσυνγπεζόο ζέε ζλειλήεέζόο θλιέσεξθόο ξπγι Αωίρμπλ 
(Οέσώθελο, Λ. Αιπώιελο).
4. Λ. Βέξωηαελο ζέε Ιέιόιαο.
5. Ζ ίχιαξγ ζέε φιδγξγ πγο Αδυιεζψο Οληεπαωέο.
6. Ζ Θανφ Οέπνεένσεζψ ζέε Ρπέρνλμγίεέζψ Λλιψ πλρ Αίωλρ 
Θυφιιλρ πλρ Ηαληόίλρ ξπγι Οφπθλ.
7. Λαπχυνέ.
8. Ξ Λλιέσεξθόο ξπγ Δύξγ.
9. Γριέεζαωλο Λλιέσεξθόο.
10. Λλιέσεξθόο ζέε μληεπεξθόο.
11. Ξ Λλιέσεξθόο ξπλι 20 ζέε 21λ έε.
12.  Γχνλιπαο πλρ 19λρ ζέε 20λρ έε. (Ρανέςαωθ Ρφνυς, φί. 
Ρεηλρέιόο, φί. Οέϋξελο, φί. Ολνςύνελο).
13. Ζ έκεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι ξπγνωβαπέε ξα ξσαπεζψ θα 
πεο μένέμφιυ αιόπγπαο έπλθεζψ ανίέξωέ μλρ δέ 
αζμλιψξλρι ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπλ παηαρπέωλ πνωυνλ
πλρ θέδψθέπλο.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[ΘΕ2] ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Δθγάριωμ/ξυρα Ηπαικής Ρδπάιζς
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Ε Πδπίξγξς- Θ ΔΜ- 3       ECTS- 7,5



Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

λ θφδγθέ μνέίθέπαύαπέε πεο έζόηλρδαο δαθέπεζχο 
αιόπγπαο:
1. Εεξέίυίψ ξπεο χιιλεαο μληεπεξθόο ζέε πέρπόπγπέ
2. Ξνδόΰλκλο μληεπεξθόο ζέε αηηγιεζψ πέρπόπγπέ ξα θωέ 
μλναωέ έιέβψπγξγο ίαςύνυξγο.
3. Ζ ίηώξξέ ξπγι ρμγναξωέ πλρ μιαύθέπλο.
4.  Ξνδλΰλκλο μληεπεξθλο ζέε Εηηγιεξθλο ζέπέ πλι Δ΄ 
έεώιέ: Ρύίζνλρξγ ψ έηηγηλξρθμηψνυξγ.
5.   Ξνδλΰλκωέ ζέε αηηγιεξθόο ξα ζλειψ μλναωέ. Ονλέίυίψ 
ψ έιέίχιιγξγ πλρ αηηγιεζλύ μληεπεξθλύ.
6. Ζ αμωΰνέξγ πλρ Υνεξπεέιεξθλύ ξπγι έηηέίψ ζέε ακχηεκγ 
πυι μνλπύμυι ζέε πυι έναπώι πλρ Εηηγιεξθλύ.
7. Ζ μνυπλπρμωέ πλρ λνδόΰλκλρ μληεπεξθλύ.
8. Εζσνεξπεέιεξθόο πλρ Εηηγιεξθλύ ψ αηηγιλμλωγξγ πλρ 
Υνεξπεέιεξθλύ;
9. Ζ ζλειψ μλναωέ πγο εξπλνωέο πγο λνδόΰλκγο Εζζηγξωέο 
ζέε πγο εξπλνωέο πλρ Εηηγιεξθλύ. 
10. Ζ ζέηηεχνίαεέ ζέε γ έιφμπρκγ πγο έρπλξριαεΰγξωέο πλρ 
λνδόΰλκλρ αηηγιεζλύ μληεπεξθλύ.
11. Ζ ΰεέςλναπεζόπγπέ πγο αηηγιλνδόΰλκγο πέρπόπγπέο.  
12. Ξ αηηγιλνδόΰλκλο μληεπεξθόο ζέε λ αρνυμέϊζόο 
μληεπεξθόο.
13. Γαιεζψ έκεληόίγξγ πλρ θέδψθέπλο πλρ ΰεΰφξζλιπλο ζέε 
πυι ςλεπγπώι.
Σμλξγθ.: Ξε ςλεπγπχο δέ αζμλιλύι ανίέξωαο μφιυ ξπέ 
ξρίζαζνεθχιέ δχθέπέ πλρ θέδψθέπλο, λε λμλωαο δέ 
μένλρξεφβλιπέε ζέε δέ έκεληλίλύιπέε ζέπφ πγ ΰεφνζαεέ 
πυι θέδγθφπυι.

Κωγθιός/Τίτκξς 
λαηήλατξς

[ΘΕ3 ] ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΩΝ

Δθγάριωμ/ξυρα Αηαμάρθξς Καψάκζς
Πκζπξφξπίδς Τύοξς λαηήλατξς- Ε Πδπίξγξς- Θ ΔΜ- 3       ECTS- 7,5
Πδπθβπαφή 
λαηήλατξς ιαθ
αμακυτθιή 
ξπβάμωρζ τζς 
ύκζς (Syllabus)

Αμό πεο αιόπγπαο θέδγθφπυι, γ μνώπγ μνέίθέπαύαπέε ζέπ’  
έμλζηαεξπεζόπγπέ πλ ΰεέσνλιεζό αζζηγξεέξπεζλϊξπλνεζό 
μηέωξελ πγο λιλθέβόθαιγο «αζζηγξεέξπεζψο ΰεέσαωνεξγο», 
ΰελεζγπεζψο ζέε λεζλιλθεζψο, έμό πγ ξγθαεληλίωέ πγο 
μέηέελΰεέδγζεζψο αμλσψο χυο ξψθανέ, θα χζπέζπαο 
έιέςλνχο έζόθέ ζέε ξα ξγθέιπεζφ αζζηγξεέξπεζφ 
ίαίλιόπέ «ΰεέσαωνεξγο» πγο Αιέπληψο ζέε πγο Δύξγο. Ξε 
ρμόηλεμαο αιόπγπαο αιπφξξλιπέε ξπλ αεΰεζόπανλ 
ξπλσλδαπεζό μηέωξελ πλρ θέδψθέπλο. 
1. έ) Αίελίνέςεζχο μένέδχξαεο ίαίλιόπυι ςεηέιδνυμωέο, 
ξρηηλίψο ζέε μνλξςλνφο έίέδώι, μνλξςλνφο ξωπεξγο, 
σνγθφπυι ζ.ημ.. Ονλΰνλθεζφ ξσψθέπέ ΰελωζγξγο ζέε 
λεζλιλθεζψο λνίφιυξγο πγο Εζζηγξωέο ξπεο Αμλξπληεζχο 
αζζηγξεέξπεζχο ζλειόπγπαο - μέύηαεέ ηλίαωέ ζ.ημ. 



Αιέςλνφ ξπγ ΰεέζαζνεθχιγ λνίφιυξγ ζέε ΰελωζγξγ πγο 
Εζζηγξωέο Αηακέιΰναωέο, ξπλ Οέσυθεέιό Ιλειόήελ ζέε πγι 
μρνέθεΰλαεΰψ λνίφιυξψ πλρ, ξπλ αι ξριασαωέ 
Λγπνλμληεπεζό Ρύξπγθέ ζέε πεο ΰελεζγπεζχο ζέε 
λεζλιλθεζχο ηαεπλρνίωαο πλρ, έζνλδείψο έιέςλνφ ξπέ 
Οναξήαωέ πεθψο πυι δνόιυι, ή) Ζ Οέπανεζψ Γνέθθέπαωέ 
μανω ΰελεζψξαυο, ΰεέσαενωξαυο αζπφζπυι ζέπέξπφξαυι ζέε 
φξζγξγο πγο ςεηέιδνυμωέο. Ρύιΰαξγ πυι Jus Jurandi ζέε 
Jus Ordinandi θα πγι αμεήληψ έηηέίψο πυι μφξγο ςύξαυο 
ΰεζέευθφπυι πυι μέηέεςφπυι δνόιυι – αςένθλίψ πλρο 
ξπλ θγπνλμληεπεζό ξύξπγθέ. Ζ έηηέίψ πυι 
«αζζηγξεέξπεζώι μνέίθφπυι» ξύθςυιέ θα πέ μληεπεζφ 
ζέε λε έιέζέπέπφκαεο θγπνλμόηαυι χυο ξψθανέ. Ζ 
ΰελεζγπεζψ ζέε λεζλιλθεζψ μνλξφνπγξγ Μόπεέο Θπέηωέο ζέε 
Αιέπληεζλύ Θηηρνεζλύ, πλ Patrimonium Petri ζέε λε θφπέεέ 
έιέθαιόθαιαο μέμεζχο έμληέήχο, γ ξπφξγ πλρ ε. Τυπωλρ 
χιέιπε πυι έκεώξαυι πγο Δύξγο 
(Δελεζγπεζώι-Ξεζλιλθεζώι), γ έιφμπρκγ ζέε γ 
έηηγηλΰεφΰλσγ ζέπφπέκγ πυι αμένσεώι πλρ Ξεζλρθαιεζλύ 
δνόιλρ χυο πγι Ψηυξγ, λε Εζζηγξεέξπεζλω Εκυζέπφζλεηλε 
Ψνσλιπαο ζέε γ ηαεπλρνίωέ πλρ δαξθλύ θχξέ έμό πέ 
μέπνεένσεζφ ζαωθαιέ. Οένέΰαωίθέπέ μνλο έμλςρίψι
όμυο: Ξε Ρπέρνλςλνωαο υο μγίψ αξόΰυι πγο Δύξγο ζέε γ 
ακαναύιγξγ ζέε ζέπφζπγξγ ιχυι συνώι, ί) Ξνδόΰλκγ 
Εζζηγξωέ ζέε λρνζεζψ Οληεπαωέ ξπγι αηηέΰεζψ αμεζνφπαεέ 
(Γαιεζλω Ιέιλιεξθλω ζέε μνλιλθεέζό βψπγθέ), ήνέσαωέ 
αζζηγξεέξπεζψ ζέε μληεπεζψ αμεξζόμγξγ χυο πγι ωΰνρξγ 
πλρ αηηγιεζλύ ζνφπλρο, συνωο έιέςλνχο ξπγι μανωλΰλ πγο 
Αρπλζαςέηωέο μνλο έμλςρίψι έηηγηλαμεζφηρτγο πγο 
ύηγο.    
2. Μλθλδαπεζψ ζέπλσύνυξγ πγο θεξδλΰλξωέο Ανσεανχυι 
ζέε Θανχυι. Οένέΰαωίθέπέ έμό πγι Ερνώμγ (Βχηίελ, 
Ξηηέιΰωέ, Κλρκαθήλύνίλ). Ζ Εζζηγξωέ ξπγι ρμόηλεμγ 
Ερνώμγ. Ζ Εζζηγξωέ ξπγ Πυξωέ ξψθανέ. Ζ ξγθέξωέ πγο 
μένλρξωέο ζέε αζμνλξώμγξγο πγο Εηηέΰεζψο Εζζηγξωέο 
ξπγι Ερνώμγ. Ζ εξσύλρξέ Μλθλδαξωέ μανω πεο Θανχο 
Λγπνλμόηαεο ζέε Ειλνωαο πγο Εηηέΰεζψο Εζζηγξωέο 
(Μ590/1977 «Οανω Ιέπέξπέπεζλύ Υφνπλρ πγο Εζζηγξωέο 
πγο Εηηφΰλο» ζέε πέ αμεθχνλρο ξγθέιπεζόπανέ φνδνέ: 
35-48). Εμεζέενλμλωγξγ πγο Μλθλδαξωέο χυο ξψθανέ. Ζ 
Δελωζγξγ πγο Ζθεέρπόιλθγο Εζζηγξωέο πγο Ινψπγο, γ 
Δελωζγξγ πυι Λγπνλμόηαυι Δυΰαζέιψξλρ. Ζ ΰελωζγξγ 
πλρ Αίωλρ άνλρο. Ζ Δελωζγξγ πγο Οέπνεένσεζψο Εκένσωέο 
Οφπθλρ. 
3. Ξνίέιλίνφθθέπέ Δεαδιώι Ξνίέιεξθώι, Αιυιύθυι 
Επέενεώι, Δγθόξευι Τλνχυι-Σμλρνίαωυι ζέε ξύίζνεξγ θα 
πέ λνίέιλίνφθθέπέ πυι Θ. Λγπνλμόηαυι. λ ιλθλδαπεζό 



μηέωξελ Ξνίφιυξγο ζέε Δελωζγξγο πυι Θ. Λγπνλμόηαυι. 
Αιφηρξγ ηαεπλρνίεώι ζέε ένθλΰεόπγπαο πυι αμεθχνλρο 
πθγθφπυι πλρ Λγπνλμληεπεζλύ Γνέςαωλρ, μηγι πυι 
Ξεζλιλθεζώι.   
4.   Ρριφςαεέ Δγθλξωυι ΰεέπφκαυι θα πεο ΰεέπφκαεο πγο 
Εζζηγξωέο. Οένέΰαωίθέπέ ίαςύνυξγο πρσόι σέξθφπυι, 
έιέζληλρδεώι ψ ζέε αηηαεθθφπυι πλρ Μλθλδχπλρ αιπόο πλρ 
μηέεξωλρ πγο ιλθεθόπγπέο. έ Λγπνλμληεπεζφ ζέε λε 
ΰριέπόπγπχο πλρο μέηέεόπανέ ζέε ξψθανέ. έ 
Εζζηγξεέξπεζφ Ρρθήλύηεέ. Αμλννόςγξγ Ιλειλπεζώι 
Ιλιΰρηωυι  (Ι.Ο.Ρ.-Ε.Ρ.Ο.Α. ζ.ημ.). 
5.   Κλίεξθεζό Θανώι Λγπνλμόηαυι. Οένλρξωέξγ 
ΰριέπλπψπυι θα αμεπόμεέ αμωξζατγ ξπέ Γνέςαωέ Θανφο 
Λγπνλμόηαυο. έρπόσνλιγ μένλρξωέξγ πλρ ηλεμλύ χνίλρ 
πγο ωΰεέο Λγπνλμόηαυο (Ϊΰνρξγ Ιχιπνλρ Εμέίίαηθέπεζψο 
Ιέπφνπεξγο, Ρσληψο Βρβέιπειψο Λλρξεζψο ψ Χΰαωλρ, 
ςεηέιδνυμεζό χνίλ, ξρξξωπεέ ζ.ημ.)    
6. Δελεζγπεζψ ζέε Ξεζλιλθεζψ Ξνίφιυξγ Κλίεξπγνωλρ πυι 
Θ. Λγπνλμόηαυι. Ζ αμεζέενλμλεγθχιγ Μλθλδαξωέ μανω πέ 
Ξεζλιλθεζφ. Ρρίζηωιλρξαο ζέε θγ ιλθλδαπεζχο ΰεέπφκαεο 
Δγθλξωλρ Κλίεξπεζλύ ζέε Εζζηγξεέξπεζψο Δεζέελμνέκωέο 
(μένέΰαωίθέπέ). 
7. Ωξλΰέ ρμχν πνωπυι, έμόΰλξγ αεξμνφκαυι ρμχν πνωπυι, 
πγνλύθαιέ ήεήηωέ,. Δέμφιαο - Ωκλΰέ ζέε λε μένέζνέπψξαεο 
πλρο. έθαεέζψ Δεέσαωνεξγ, Ιώΰεζαο ήεήηωυι ζέε ξπλεσαωυι. 
Εηέξπεζχο ζέε Αιαηέξπεζχο ΰέμφιαο Θ. Λγπνλμόηαυι ζέε 
Ειλνεώι.   
8. Ρύιπέκγ Ονλϋμληλίεξθλύ-Αμληλίεξθλύ Θ. 
Λγπνλμόηαυι ζέε Θ. Μέώι. Ξε ΰεέΰεζέξωαο, λ χηαίσλο. 
Ωηαίσλο ιλθεθόπγπέο ζέε μφξγο ςύξαυο ΰελεζγπεζόο 
χηαίσλο έμό πγι ιόθυ ζνέπλύξέ μληεπαωέ.   
9. Λεξδλΰλξωέ: Ξε μφξγο ςύξαυο έμλΰλσχο έιυπχνλρ ζέε 
ζέπυπχνλρ ζηψνλρ (Θανλτέηπώι), αζζηγξεέξπεζώι 
ρμέηηψηυι, λΰγίλύ, ιαυζόνυι, ςρηφζυι ιέώι ζ.ημ. 
Ηαώνγξγ ήεήηωυι, Αμλίνέςψ ζειγπώι ζέε έζειψπυι. 
Σμλσναώξαεο πυι Θ. Λγπνλμόηαυι ζέε πυι Μέώι μνλο πεο 
ΔΞΣ.    
10. Ονλθψδαεαο. γνλύθαιέ ήεήηωέ Θ. Λγπνλμόηαυι. 
Ιπγθέπληόίελ. γνλύθαιέ Βεήηωέ ε. Μέώι. Ρπλεσαωέ 
αθμνφίθέπλρ ΰεζέωλρ. Φγςεέζψ αζθγνωυξγ ψ έμηψ 
ζέπέίνέςψ πρσόι εανώι ηαετφιυι, εανώι ξζαρώι, μφξγο 
ςύξαυο Ιαεθγηωυι, αεΰεζώι αμωμηυι ζέε μανελρξεέζώι 
ξπλεσαωυι, Αιέηρπεζό ήεήηωλ θεξδυθφπυι έμό έζωιγπέ).   
11, 12, 13. Ζ έκεληόίγξγ πυι ςλεπγπώι ξπγνωβαπέε ξα 
ξσαπεζψ θα πεο μένέμφιυ αιόπγπαο έπλθεζψ ανίέξωέ μλρ 
δέ αζμλιψξλρι ζέε δέ μένλρξεφξλρι ξπέ 3 παηαρπέωέ 
πνωυνέ πλρ θέδψθέπλο.



ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
λ αζμέεΰαρπεζό χνίλ ζφδα έζέΰγθέϊζλύ χπλρο ΰεένδνώιαπέε ξα ΰύλ ακφθγιέ 
ξμλρΰώι, ζέδχιέ αζ πυι λμλωυι μανεηέθήφιαε 13 αήΰλθφΰαο ΰεΰέξζέηωέο.
λ 1o ακφθγιλ ένσωβαε πγι μνώπγ αήΰλθφΰέ πλρ Λένπωλρ.
λ 2λ ακφθγιλ ένσωβαε πλ πνωπλ ΰαζέψθανλ πλρ Ραμπαθήνωλρ .
Ξε έζνεήαωο γθανλθγιωαο ζέδλνωβλιπέε έμό πγι ΕΔΕ πλρ ΔΟΛΡ ώξπα ιέ 
ξρθμηγνυδαω λ έμένέωπγπλο ένεδθόο πυι αήΰλθφΰυι ΰεΰέξζέηωέο.
Ιέπφ πγι παηαρπέωέ αήΰλθφΰέ ζφδα ακέθψιλρ λε θαπέμπρσεέζλω ςλεπψπνεαο/ 
ςλεπγπχο χσλρι πλ ΰεζέωυθέ ζέε πγι ρμλσνχυξγ ιέ έκεληλίψξλρι πέ 
θέδψθέπέ ζέε πλρο ΰεΰφξζλιπχο πλρο, θα ξπόσλ πγ ήαηπωυξγ πγο μλεόπγπέο 
πυι ξμλρΰώι πλρο.



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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email

Ανέθμέπβψο Υνψξπλο
(ζέδγίγπψο ΑΟΗ) 2310997023 arab@theo.auth.gr

Δαξμόπγο Ρυπψνελο 
(ζέδγίγπψο ΕΙΟΑ) 2107275824 sotdespo@soctheol.uoa.gr

Ιένέίαυνίλύΰγο Εθθέιλρψη 
(έι.  ζέδγίγπψο ΕΙΟΑ) 210 7275887 ekarag@soctheol.uoa.gr

Ιέτφηγο Αδέιφξελο
(έι. ζέδγίγπψο ΑΕΑΑ) 2108070686 athanasioskapsalis@aeaa.gr

Ιλρζλρξφο Βέξωηαελο 
(ζέδγίγπψο ΑΟΗ) 2310997482 vkukusas@past.auth.gr

ΙρνέπβψΕρδρθωέ
(ίνέθθέπαεέζψ ρμλξπψνεκγ) 2310 996682 info@past.auth.gr

Κεφιπέο Γνγίόνελο 
(αμ. ζέδγίγπψο ΑΕΑΗ) 2310301784 grliantas@aeath.gr

Λμφζέο Θυφιιγο 
(αμ. ζέδγίγπψο ΑΟΗ) 2310991118 ibakas@past.auth.gr

Οέιέίευπόμλρηλο Θυφιιγο 
(αμ. ζέδγίγπψο ΕΙΟΑ) 210-7275702 ipanagio@theol.uoa.gr

Οληρθχιγο Βέξωηαελο
(έι. ζέδγίγπψο ΑΟΗ) 2310991317 polimenis@auth.gr

Πανφζγο Ζνέζηψο 
(ζέδγίγπψο ΑΟΗ) 2310997113 irerakis@past.auth.gr

νωπλο Λεσέψη 
(ζέδγίγπψο ΑΟΗ) 2310996920 tritos@past.auth.gr

Υνψξπλρ Ιυιξπέιπωιλο 
(ζέδγίγπψο ΑΟΗ) 2310996656 konchris@past.auth.gr

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τζκέφωμξ Ιρτξρδκίγα
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Βεήηελδψζγ Ηαληλίεζψο Ρσληψο ΑΟΗ 2310996690

ΝΗΣΙΔΑ Η/Α Τζκέφωμξ Ιρτξρδκίγα
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