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XΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚOΠΟΥ 
ΝEΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝHΣ ΚΑΙ ΠAΣΗΣ ΚYΠΡΟΥ 

κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤOΜΟΥ Β΄ 
ΙΔΡΥΤΟY ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚHΣ ΣΧΟΛHΣ ΕΚΚΛΗΣIΑΣ 

ΚYΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟEΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

« Ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν» (Ψαλμ. 125,6).

Ἐν ἀγαλλιάσει, πράγματι, σήμερα θερίζομε τοὺς καρποὺς ἑνὸς ὁράματος, ποὺ 
πραγματοποιεῖται ἔπειτα ἀπὸ πολλὴ προσευχὴ μελέτη καὶ μόχθο.

Πάντοτε μὲ ἀπασχολοῦσε ἡ σκέψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου πρέπει νὰ 
ἀποκτήσει μιὰ Θεολογική Σχολή Πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου, γιὰ νὰ καταρτίζει τὰ 
στελέχη της.  Νὰ προσφέρει στοὺς φοιτητές της ἄρτια ἐπιστημονικὴ κατάρτιση καὶ 
συγχρόνως νὰ τοὺς ἐμπνέει νὰ διαμορφώνουν φρόνημα καὶ ἦθος Ἐκκλησιαστικό.

Χρειαζόμαστε στελέχη καὶ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ θὰ βαδίζουν τὴν 
μέση Βασιλικὴ ὁδὸ μεταξὺ τῶν δύο ἄκρων: τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τοῦ ἄκριτου 
φανατισμοῦ.

Καὶ ἰδοὺ ὅτι τὸ ὄνειρο καὶ τὸ ὅραμα πραγματοποιεῖται. Τὰ συναισθήματά μου 
εἶναι ἀνάμεικτα ἀπὸ συγκίνηση καὶ χαρά καὶ κυρίως εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν 
Δωρεοδότη Κύριο, ποὺ βοήθησε στὴν πραγμάτωση τοῦ ὁράματος.

Ἐλπίζομε καὶ ευχόμεθα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο νὰ κατευθύνει διδάσκοντες  καὶ 
διδασκόμενους καὶ ἡ Σχολή αὐτὴ νὰ ἀποβῇ πράγματι φυτώριο τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς 
γνώσεως μέσα στὴν Ἐκκλησία μας.

Σ’ αὐτοὺς θὰ ἤθελα μαζί μὲ τὶς ἐγκάρδιες πατρικές μου εὐχὲς νὰ ἀπευθύνω τὴν 
προτροπὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου στοὺς Ἐφεσίους: 

«ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, …δέξασθαι, 
καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ῥῆμα Θεοῦ» (Ἐφεσ. στ, 15.17). 
Καὶ ὅλα θὰ ἀποβλέπουν «ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον 
ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος» (Β΄ Τιμ. γ, 17).

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου 
15 Σεπτεμβρίου 2015

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου
Χρυσόστομος Β΄
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          ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣIΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟΥ       
  

Τον μέγιστον και μήκιστον θεσμόν συνεχείας εν τη ιστορία της Κύπρου αποτελεί η αυτοκέφαλος αυτής 
Εκκλησία, επί είκοσιν αιώνας παρασχούσα προς την αυτόχθονα κοινωνίαν όχι μόνον τον κανόνα της 

θρησκευτικής, οικογενειακής και πολιτισμικής αυτής ζωής και εκφράσεως, αλλά κατά καιρούς και τας δομάς, 
αι οποίαι περιέλαβον και ερύθμισαν τον πολιτικόν επίσης και οικονομικόν βίον.

Η Εκκλησία της Κύπρου ανήκει στο βυζαντινό κόσμο και πριν το 330, έτος των εγκαινίων της Κωνσταντι-
νουπόλεως και μετά το 1191, χρόνο της αλώσεως της Κύπρου από τους σταυροφόρους, και ύστερα από 
το 1453, όταν η Νέα Ρώμη έπαυσε να υπάρχει. Πριν το 330 ο βυζαντινός κόσμος ρίχνει τις ρίζες του στον 
αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο και στην Ιουδαία (από αιώνες μέρος επίσης του κόσμου εκείνου). Μετά το 1191 
η Εκκλησία της Κύπρου ανήκει στη Ρωμανία από κάθε άποψη ακόμη και μετά το σχίσμα του 1260. Ύστερα 
από το 1453 η Εκκλησία Κύπρου παραμένει βυζαντινή, για να ενταχθεί έπειτα από το 1571, στο υπόδουλο 
«βασιλικόν γένος των Ρωμαίων», «Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο». Ο βυζαντινός λοιπόν χρόνος, ο χρόνος των 
βυζαντινών πραγματικοτήτων, υπερπηδά τα χρονολογικά όρια της αυτοκρατορίας και η περίοδος 330-1191 
είναι σχετική, διότι αναφέρεται μόνο στην εξωτερική πολιτική ιστορία της Κύπρου και όχι στη βαθιά ιστορία 
της νοοτροπίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας.

Η Εκκλησία της Κύπρου, ο μεγαλύτερος και εκτενέστερος θεσμός συνέχειας στην ιστορία του τόπου, αποτελεί 
ταυτόχρονα και ένα από τα σημαντικότερα κανάλια επικοινωνίας του νησιού με τους υπερπόντιους λαούς 
και πολιτισμούς, και άρα έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες αλλαγής και εμπλουτισμού. Από τον 
4ο αιώνα και μέχρι τον 18ο και τον 19ο ο ιστορικά συναρπαστικός αυτός θεσμός περιέβαλε αδιάπαυστα 
την απόλυτη πλειοψηφία του πληθυσμού του τόπου, και εξάσκησε αποφασιστική επιρροή, ή έδωσε κατά 
καιρούς τα πλαίσια, στη ρύθμιση των ανταγωνισμών για εξουσία (πολιτικοί θεσμοί), στην παραγωγή και 
διανομή αγαθών και υπηρεσιών (οικονομικοί θεσμοί), στις καλλιτεχνικές και εκφραστικές δραστηριότητες και 
παραδόσεις (πολιτισμικοί θεσμοί), και στη ρύθμιση των ζητημάτων γάμου, οικογένειας και ανατροφής των 
νεαρών (θεσμοί συγγένειας).

Ο ειλικρινής ιστορικός γνωρίζει ότι η Ιστορία είναι γεμάτη από δυνατότητες που εξαμβλώθηκαν, γεγονότα 
που δεν συνέβησαν, ιστορίες συν-δυνατές, πράγματα που θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά. Τα βλέπει 
όλα αυτά επιτιμητικά μαζί και σπλαγχνικά χωρίς καμμιά επιθυμία να υποκαταστήσει τη θεία Δίκη. Γνωρίζει 
πως δεν γνωρίζει ούτε τα κρυπτά του σκότους ούτε τις βουλές των καρδιών. Αν είναι χριστιανός ξέρει πως 
την Εκκλησία στα ουσιώδη δεν είναι οι τυφλοί άνθρωποι που την κυβερνούν, αλλά ο θείος Ιδρυτής της. Την 
πρόνοια Εκείνου ο χριστιανός ιστορικός την εμπιστεύεται, βέβαιος ότι και η χειρότερη κρίση και τιμωρία ενός 
παρελθόντος εμπερικλείει πάντα μέσα της μια αμάραντη Υπόσχεση για ένα νέο μέλλον.

Βενεδίκτου (Αρχιμανδρίτου Παύλου), Είκοσι μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4ος-20ός  αιών), Αθήναι, 1996 
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Μήνυμα από την Κοσμήτορα της Σχολής
κ. Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια

Η  ίδρυση, η οργάνωση και η λειτουργία από την Εκκλησία της Κύπρου της πρώτης και μοναδικής Ορθόδοξης 
Θεολογικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (IΣTE) αποτελεί λαμπρό επίτευγμα ιδιαίτερα σήμερα που 
δοκιμάζονται τα ιδεώδη της Παιδείας και οι ηθικές αξίες γενικότερα.  

Το προσφερόμενο, από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, ακραιφνώς θεολογικό και το μόνο αξιολογημένο-
πιστοποιημένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο, στοχεύει να γίνει πόλος έλξης 
φοιτητών όχι μόνον από την Κύπρο και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο αλλά και από άλλες ορθόδοξες χώρες 

Με βαθύ αίσθημα ευθύνης η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου θέτει υψηλά πρότυπα, προϋποθέσεις και 
προσόντα για την εισδοχή νέων φοιτητών με υψηλές προσδοκίες και  έφεση για μάθηση.  Η Θ.Σ.Ε.Κ. στοχεύει 
στη σύμμετρο ανάπτυξη πνευματικών και ηθικών αξιών, με σκοπό την ανάδειξη ηθικών προσωπικοτήτων με 
βαθιά πίστη στον ζωοδότη Θεό και χριστιανική συνείδηση, στελεχών ικανών να υπηρετήσουν την Εκκλησία, την 
Επιστήμη,  την Εκπαίδευση και την Κοινωνία. 

Η όλη σύνθεση και συγκρότηση της Σχολής ικανοποιεί απόλυτα τις απαιτήσεις της σύγχρονης Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης και καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες της, τόσο σε επίπεδο ιδανικού περιβάλλοντος, όσο και 
κτηριακών εγκαταστάσεων απαραίτητων για την εύρυθμη και ευχάριστη εκπαίδευση των φοιτητών. Λειτουργεί 
ήδη από τη φετινή χρονιά στη Θ.Σ.Ε.Κ., εκτός από την κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ΄ και Σπουδαστήριο για τους φοιτητές με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πλούσια δανειστική 
βιβλιοθήκη.  

Με τη σπουδή και μελέτη των θησαυρών της ορθόδοξης πίστης και της καθόλου θεολογικής επιστήμης, το άριστο 
επιστημονικό δυναμικό της Θ.Σ.Ε.Κ. ενώνει τις δυνάμεις  του για μια σύγχρονη ορθόδοξη Θεολογική Σχολή με 
όραμα, σοβαρότητα, επιστημονική κατάρτιση και αφοσίωση στην αποστολή της. 

 

Η Κοσμήτορας 
Καθηγήτρια  Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου

Χαιρετισμός από τον Διευθυντή της Σχολής,
Πρωτοπρεσβύτερο Κυπριανό Κουντούρη, Λέκτορα

Η ίδρυση της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου φάνταζε ως ένα έργο που ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί. 
Δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα. Ο βαθμός δυσκολίας γινόταν ακόμα μεγαλύτερος με τον πρωταρχικό στόχο που 
είχε τεθεί: η λειτουργία της Σχολής να είναι με προδιαγραφές πανεπιστημιακού επιπέδου. Η Θεολογική Σχολή 
Εκκλησίας Κύπρου διαθέτει πια ένα αξιολογημένο πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ολοκληρώνεται 
με επιτυχία, με την είσοδο της Σχολής μας στο τέταρτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας της και τη διοργάνωση της 
πρώτης τελετής αποφοίτησης, τον Ιούνιο 2019.

Στο γεγονός της ίδρυσης και λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, βρίσκουν δικαίωση τα λόγια 
του Χριστού ότι: «Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι»  [Μαρκ. θ’23]. Το ίδιο ισχύει και 
για τους περισσότερους από τους πρώτους φοιτητές της Σχολής μας, καθώς η δυνατότητα να αποφοιτήσουν 
από ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο, φάνταζε για τους περισσότερους από αυτούς 
αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Υλοποιήθηκε όμως η επιθυμία τους και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της 
ιστορίας του νέου αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της η Σχολή πέτυχε να κρατήσει ένα ψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και να τύχει 
εκτίμησης για το έργο της σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 απονεμήθηκε στη 
Σχολή ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020. Ανοίγεται έτσι καινούρια δυναμική για τα 
προγράμματα σπουδών, για καινοτομίες, για συνεργασίες και για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού. 
Στις 6 Απριλίου 2017, πιστοποιήθηκε το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, 
Πτυχίο)» από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. ανέπτυξε σημαντικές συνεργασίες, από το ξεκίνημά της, με το Υ.Π.Π., καθιερώνοντας τη διοργάνωση 
ετήσιων συνεδρίων για εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, ανέπτυξε συνεργασίες με Πανεπιστημιακά 
ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, όπως η συνδιοργάνωση Βιβλικού Σεμιναρίου, μαζί με τη Θεολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου, με συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών από τις δύο Σχολές.

Η πίστη που προσέλκυσε τη χάρη του Τριαδικού Θεού και μετέβαλε ταπεινούς ανθρώπους σε κήρυκες και 
μάρτυρες του Ευαγγελίου, ευχόμαστε να ενδυναμώνει τις προσπάθειες όσων συντελούν στην κατά Θεόν επίδοση 
της Σχολής.

Ο Διευθυντής
Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης
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Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
          
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και από τις 19 Ιουνίου 2015, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του 
Υ.Π.Π. της Κύπρου με Αριθμό Εγγραφής: Υ.Π.& Π. 7.14.10.37. 

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» εγκρίθηκε κατά την 17η Σύνοδο 
του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και Πιστοποιήθηκε με την 
«Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 7.14.248.001/Ι (Έντυπο 400.2) στις 6 Απριλίου 2017.

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, βάσει του Κανονισμού της, διατηρεί χαμηλά δίδακτρα, τέτοια ώστε να μην 
παρακωλύεται η δυνατότητα φοίτησης και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για θεμιτό ανταγωνισμό. Οι φοιτητές 
του Προγράμματος Σπουδών: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο) είναι δικαιούχοι κρατικής φοιτητικής χορηγίας 
που κυμαίνεται, αναλόγως, μεταξύ 1450.00€ και 2565.00€ ή μέχρι και 3420.00€, τηρουμένων συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων.

Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας της Σχολής επέτρεψε την εγγραφή της ως φιλανθρωπικού οργανισμού και, κατά 
συνέπειαν, οι δωρητές της Σχολής τυγχάνουν της νενομισμένης φορολογικής απαλλαγής. Βάσει του εγγράφου 
του Υπουργείου Οικονομικών, Α.Φ.:13.36.011.001, 5/10/2015 «το εισόδημα της Σχολής απαλλάσσεται από τη 
Φορολογία» και «δωρεές προς τη Σχολή μπορούν να αφαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα του δωρητή»

ΟΡΑΜΑ

Η Εκκλησία της Κύπρου οραματίζεται τη λειτουργία της «Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου» ως ένα φυτώριο 
θεολογικής παιδείας, που θα αναπτύσσεται εντός των ορίων της κανονικής δικαιοδοσίας της, για να μορφώνει 
ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να υπηρετήσουν την εκκλησιαστική, πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, 
εκπαιδευτική και επιστημονική αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο και να εξυπηρετούν τη διακονία 
της Εκκλησίας, εν γένει, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διορθόδοξο, διαχριστιανικό και διαθρησκειακό επίπεδο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο Κλάδος Θεολογίας αποτελεί ένα ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό και πνευματικό κέντρο διαμόρφωσης στελεχών 
της Εκκλησίας της Κύπρου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας εν γένει, που προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση 
στο επιστημονικό πεδίο της Θεολογίας, στη μελέτη της θρησκείας και του πολιτισμού, καθώς και στην τριβή με 
ευρύτερες σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις. Ως κέντρο διαμόρφωσης στελεχών της Εκκλησίας στοχεύει με 
τους πρώτους αποφοίτους να τονώνει, να αναπτύσσει, και να διατηρεί την υπηρεσία προς την Εκκλησία και την 
κοινωνία, μέσω των κληρικών και λαϊκών φοιτητών και αποφοίτων, με βάση την πίστη, το Ελληνορθόδοξο ήθος 
της Εκκλησίας της Κύπρου και τη συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
          
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου στοχεύει στο: 

• • να εμπλουτίσει και να διευρύνει τον χώρο της έρευνας, της μελέτης και της διδασκαλίας της ιερής επιστήμης  
 της Θεολογίας και των συναφών επιστημών στην Ορθόδοξη Ανατολή. 

• • να προσφέρει νέα κίνηση εντός του χώρου της Ορθόδοξης Θεολογίας και να δημιουργήσει μια νέα δυναμική  
 για το πεδίο αυτό, στον νευραλγικό  χώρο που βρίσκεται η Κύπρος, στο σύνορο Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. 

• • να προσφέρει ένα επιπρόσθετο πλαίσιο παιδείας και καλλιέργειας των νέων της Ελληνορθόδοξης Διασποράς  
 και των νέων των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών, που θα μπορούν να φοιτήσουν στον χώρο μιας Αρχαίας  
 και Αποστολικής Εκκλησίας, με μακρά εκκλησιαστική και θεολογική Παράδοση και να ζήσουν εμπειρικά  
 γνήσια εκκλησιαστικά βιώματα, στο νησί που κόσμησε την εκκλησία με πλήθος αγίων. Η Σχολή, με προσήλωση  
 στο ήθος της Ορθοδοξίας, ταυτισμένη με τις αρχές και τις αξίες της  Οικουμενικής Ορθοδοξίας, θα μπορέσει να  
 προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες της το ζωντανό παράδειγμα που θα εμπλουτίζει με αγνό και ζωηρό  
 τρόπο τις σπουδές και την έρευνά τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί σε ένα γνήσιο εργαστήρι Ορθοδοξίας και  
 Ορθοπραξίας.

Η Σχολή, με προσήλωση στο ήθος της Ορθοδοξίας, ταυτισμένη με τις αρχές και τις αξίες της  Οικουμενικής 
Ορθοδοξίας, θα μπορέσει να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες της το ζωντανό παράδειγμα που θα εμπλουτίζει 
με αγνό και ζωηρό τρόπο τις σπουδές και την έρευνά τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί σε ένα γνήσιο εργαστήρι 
Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, μετά από αίτησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31/3/2016, έχει 
εγκριθεί για να συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας του Erasmus+. Η απονομή του Χάρτη Erasmus για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020 έγινε στις 15 Φεβρουαρίου 2017. Ο Χάρτης Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ. ισχύει από την 
1/11/2016 μέχρι την 31/12/2023. 

Τόσο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, όσο και ευρύτερα, η σύναψη συμφωνιών με Πανεπιστήμια, 
Σχολές και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, 
συνεργασίες σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο, καθώς και υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και 
συνεδρίων.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Το Πρώτο Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας» και με ομιλητή τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασίλειο, 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2016 στην αίθουσα του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’. Το συνέδριο 
έγινε σε συνεργασία με τη Δ.Μ.Ε. του Υ.Π.Π. και συμμετείχαν 200 θεολόγοι εκπαιδευτικοί Μ.Ε.

Το Δεύτερο Συνέδριο της Θ.Σ.Ε.Κ. σε συνεργασία με τη Δ.Μ.Ε. του Υ.Π.Π. με τίτλο: «Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννου 
– 355 χρόνια» και με  7 έγκριτους ομιλητές, πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2017 στις νέες εγκαταστάσεις της 
Θ.Σ.Ε.Κ.  

Το Τρίτο Συνέδριο της Θ.Σ.Ε.Κ. σε συνεργασία με τη Δ.Μ.Ε. του Υ.Π.Π. με τίτλο: «150 χρόνια από τα εγκαίνια του 
καθολικού της Ιεράς Μονής Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία» και με 14 έγκριτους ομιλητές, πραγματοποιήθηκε 
στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2017 στην Aίθουσα Συνεδρίων της Θ.Σ.Ε.Κ. και στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ (που αξιοποιείται και ως επίσημη αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής).

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Τα εγκαίνια της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου τελέστηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 από τον Μακαριότατο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. 

Στις 30 Ιανουαρίου 2017 εγκαινιάστηκαν οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Σχολής από τον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄ και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Δρα Κώστα Καδή. 

Η ενημέρωση των χορηγών της Σχολής για το έργο της πρώτης διετίας λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ. πραγματοποιήθηκε 
στις 3 Ιουλίου 2017. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄,  
Μέλη της Ιεράς Συνόδου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Κάδης και ανώτεροι αξιωματούχοι 
της Ι.Α.Κ.. Οι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Σχολής από φοιτητές, ενημερώθηκαν για τα 
πεπραγμένα από τον Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. και ακολούθησε δείπνο.

Βασική εκδήλωση της λατρευτικής ζωής της Σχολής αποτελεί ο εβδομαδιαίος εκκλησιασμός, κάθε Πέμπτη, στο 
Παρεκκλήσιο του Αποστόλου Βαρνάβα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018 οργανώθηκε από τη Θ.Σ.Ε.Κ.. διάλεξη με θέμα «Σύγχρονες θεολογικές προκλήσεις και 
προοπτικές» με ομιλητή τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερικής κ.κ. Δημήτριο. Η Θ.Σ.Ε.Κ. υποδέχθηκε 
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής στη Σχολή, όπου αρχικά τον καλωσόρισαν με την κυπριακή παραδοσιακή μυροδόχο 
και θυμίαμα, ενώ κατευθύνθηκε στην αίθουσα των διαλέξεων εν πομπή, ψαλλομένου του Άξιον Εστί. Η Θ.Σ.Ε.Κ. 
δώρισε στον Σεβασμιώτατο αργυρό δίσκο και ξυλόγλυπτο αναμνηστικό με το έμβλημα της Σχολής.
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ΚΤΗΡΙΑΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤAΣΕΙΣ
          
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου βρίσκεται στην πιο ιστορική περιοχή της παλιάς, εντός των τειχών, πόλης 
της Λευκωσίας. Τα κτήρια της Θ.Σ.Ε.Κ. αποτελούνται από (α) το γωνιακό κτήριο επί της Οδού Ισοκράτους 5-7, 
απέναντι από τη νότια είσοδο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (β) το κτήριο Διοίκησης επί της Οδού Ισοκράτους 
3, και (γ) την παλαιά Σχολή Παλλαρή, επί της Οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄. Πρόκειται για κτήρια μνημεία, που 
διασώζουν σημαντικά αρχιτεκτονικά μέλη από τον 19ο αιώνα και νωρίτερα.

Τα αναφερθέντα κτήρια περιλαμβάνουν 4 αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες, 
αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα για συνέδρια και εκδηλώσεις, αίθουσα συνεδριών, σπουδαστήριο, 12 γραφεία για 
το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, εργαστήριο συμβουλευτικής, κυλικείο αυτοεξυπηρέτησης, 2 κουζίνες 
και χώρους υγιεινής.  

Η ΘΣ.Ε.Κ. χρησιμοποιεί τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και το παρεκκλήσιο του 
Αποστόλου Βαρνάβα που βρίσκονται στο σύμπλεγμα των κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Κύπρου. Επίσης, ο πρώτος όροφος της πολυκατοικίας επί της Οδού Τρικούπη 60, στεγάζει τη Φοιτητική Εστία.

Για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της Σχολής τέθηκε σε λειτουργία από την Ι.Α.Κ., από τον Οκτώβριο 2017, ειδικός 
χώρος εστίασης, όπου προσφέρονται επιχορηγημένα γεύματα για τους φοιτητές και το προσωπικό.

ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤIΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ 
ΑΠΟΝEΜΟΝΤΑΙ

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου προσφέρει μόνο ένα προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» είναι το πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-
πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο. Το πρόγραμμα 
εγγυάται:

• Αξιολογημένη-Πιστοποιημένη Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα Διδακτικού έργου,

• Ποιότητα στην Ακαδημαϊκή διδασκαλία και το Διδακτικό προσωπικό,

• Σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών και αποτελεσματική διαχείρισή του,

• Συνέργεια της διδασκαλίας με το ερευνητικό έργο,

• Σύγχρονη τεχνολογική υποδομή σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον, με υπηρεσίες και επάρκεια πόρων,

• Χαμηλό κόστος φοίτησης,

• Εξειδικευμένες γνώσεις για την Εκκλησία της Κύπρου,

• Συμμετοχή στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας,

• Δυνατότητα κινητικότητας (mobility) μέσω του προγράμματος Erasmus.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΠΤΥΧΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (4 ΕΤΗ)      
  

Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες  - 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Οι φοιτητές του Προγράμματος «Θεολογία, 4 έτη, Πτυχίο», της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου για να 
αποκτήσουν πτυχίο Θεολογίας, χρειάζεται να διασφαλίσουν τον ελάχιστο αριθμό των διακοσίων σαράντα 
(240) πιστωτικών μονάδων (ECTS, που  απαιτούνται για  τη λήψη  του πτυχίου), του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων. Για να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
χρειάζεται να παρακολουθήσουν σαράντα οκτώ (48)  από τα εξήντα (60) προσφερόμενα μαθήματα και να 
εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή να παρακολουθήσουν πενήντα (50)  από τα εξήντα (60) προσφερόμενα 
μαθήματα, καθώς επίσης να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, να επιτύχουν στις 
αντίστοιχες εξετάσεις και να συμπληρώσουν χρόνο σχολικής εμπειρίας. Οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) κατανέμονται στο πρόγραμμα ως ακολούθως:

• 42   Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης  (Υ) 208 ECTS

• 16   Επιλεγόμενα μαθήματα (ΕΠ) 22 ECTS

• 1     Πτυχιακή Εργασία  (Π.Ε.)  (Περιορισμένης Επιλογής)
 (ή τα αντίστοιχα 2 μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής)  (Π.Ε.)  ή  (Π)   10 ECTS

Σύνολο προσφερόμενων ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων.                       240 ECTS

Το προπτυχιακό πρόγραμμα της Θεολογίας αποτελείται από τα εξής μέρη: 

• Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα:
 
 •     30 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας, 150 ECTS 
 •     12 Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Παιδαγωγικής Επάρκειας, 58 ECTS
 
• Πτυχιακή Εργασία ή Περιορισμένης Επιλογής, 2 μαθήματα, 10 ECTS

• Σχολική Εμπειρία

  

Πτυχιακή Εργασία

Δίνεται στους φοιτητές η επιλογή να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία  κατά τη διάρκεια του 7ου  και 8ου  
εξαμήνου των σπουδών τους, αντί για την αντίστοιχη παρακολούθηση δύο μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 
Παιδαγωγικής Επάρκειας. Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες ECTS, πρέπει να 
περιλαμβάνει θεωρητική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με το θέμα που επιλέχθηκε σε 30-40 
σελίδες έγγραφο.

Σχολική Εμπειρία

Η Σχολική Εμπειρία προσφέρεται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτική Θρησκευ-
τικών/Σχολική Εμπειρία, ΘΕΟ.430. Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και πραγματοποιείται σε 
συνεννόηση και με την άδεια του Υ.Π.Π., σε  Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Η Σχολή λειτουργεί με το σύστημα των εξαμήνων (15 εβδομάδων) ως τρόπο οργάνωσης του ακαδημαϊκού έτους.

1) Για το χειμερινό εξάμηνο

Τα μαθήματα αρχίζουν την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη και λήγουν την τρίτη Παρασκευή του 
Δεκεμβρίου, νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται συνολικά 12 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα 
ανεξάρτητης μελέτης και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Οι τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 
πραγματοποιούνται από τη δεύτερη Δευτέρα μέχρι και την τρίτη Παρασκευή  του Δεκέμβρη.

2) Για το εαρινό εξάμηνο

Τα μαθήματα αρχίζουν την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου και λήγουν στα μέσα Μαΐου, νοουμένου ότι 
θα συμπληρώνονται 12 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης και δύο εβδομάδες 
εξετάσεων. Η διάταξη των εβδομάδων διδασκαλίας, της ανεξάρτητης μελέτης και των τελικών εξετάσεων 
του εαρινού εξαμήνου καθορίζονται σε σχέση την ημερομηνία του Πάσχα.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως, για 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις ανά εξάμηνο 
και κατανέμονται στο πρόγραμμα ως «Υποχρεωτικά Μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (Υ.), ως «Επιλεγόμενα 
μαθήματα» με το χαρακτηρισμό (ΕΠ.) ή ως «Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής» με το χαρακτηρισμό 
(Π.Ε.). Για συγκεκριμένα μαθήματα προαπαιτείται ο/η φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση άλλου συναφούς μαθήματος. Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟΑΠ» 
ο «ΚΩΔΙΚΟΣ» του σχετικού μαθήματος που αποτελεί προαπαιτούμενο.

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ΕΤΟΣ

Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS ΠΡΟΑΠ

ΘΕΟ. 121 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. (Υ) 5 

ΘΕΟ. 125 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη. (Υ) 5

ΘΕΟ. 181 Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄(Υ) 5

ΘΕΟ. 130 Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ) 4

ΘΕΟ. 140 Αρχαιά Ελληνικά (Υ) 4

ΘΕΟ. 160 Πληροφορική Η/Υ (Υ) 4

ΘΕΟ. 143 Ξένη Γλώσσα  (Π.Ε.),  Αγγλικά (Eπ) 3

ΘΕΟ. 145 Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.),  Γαλλικά (Eπ)  3

                                                                                                        Σύνολο ECTS 30

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS ΠΡΟΑΠ

ΘΕΟ. 122 Ιστορία των Χρόνων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (Υ) 5 

ΘΕΟ. 161 Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ) 5 

ΘΕΟ. 104 Αγιολογία (Υ) 5 

ΘΕΟ. 108 Πατρολογία Α΄ (Υ) 5 

ΘΕΟ. 141 Αρχαιά Ελληνικά (Υ)  4 ΘΕΟ. 140

ΘΕΟ. 142 Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ) 3 

ΘΕΟ. 144 Ξένη Γλώσσα  (Π.Ε.), (Eπ) Αγγλικά  3 ΘΕΟ. 143

ΘΕΟ. 146 Ξένη Γλώσσα (Π.Ε.), (Eπ) Γαλλικά  3 ΘΕΟ. 145

                                                                                                        Σύνολο ECTS 30

Β΄ΕΤΟΣ

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS ΠΡΟΑΠ

ΘΕΟ. 262 Λειτουργικός Χρόνος Θεολογία της Λατρείας (Υ) 6 

ΘΕΟ. 231 Κανονικό Δίκαιο(Υ) 5 

ΘΕΟ. 208 Πατρολογία Β΄ (Υ) 5 ΘΕΟ. 108

ΘΕΟ. 230 Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 5 

ΘΕΟ. 271 Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ)  5 

ΘΕΟ. 278 Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (Υ) 4

                                                                                                        Σύνολο ECTS 30

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS ΠΡΟΑΠ

ΘΕΟ. 221 Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Α΄(Υ) 5 ΘΕΟ. 121

ΘΕΟ. 281 Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄ (Υ) 5 ΘΕΟ. 181

ΘΕΟ. 201 Φιλοσοφία (Υ) 5 

ΘΕΟ. 218 Ιστορία Δογμάτων (Υ) 5 

ΘΕΟ. 241 Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ)  5 

ΘΕΟ. 210 Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα (Υ) 5

ΘΕΟ. 240 Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων Α΄ 3

                                                                                                        Σύνολο ECTS 33
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ΕΤΟΣ

Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS ΠΡΟΑΠ

ΘΕΟ. 421 Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης B΄ (Υ) 5 ΘΕΟ. 221

ΘΕΟ. 440 Χριστιανική Ηθική (Υ) 5

ΘΕΟ. 429 Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ) 5 

ΘΕΟ. 430 Διδακτική των Θρησκευτικών / Σχολική Εμπειρία (Υ) 6 ΘΕΟ. 334

ΘΕΟ. 463 (Eπ) Ημερονύκτιος Ακολουθία και Τυπικό 4

ΘΕΟ. 488 (Eπ) Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας 4

ΘΕΟ. 426 (Eπ) Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων 4

ΘΕΟ. 410 (Eπ) Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Π.Ε.) 5

ΘΕΟ. 400 A'  (Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.)  5 ΘΕΟ. 230

                                                                                                        Σύνολο ECTS 30

Η΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS ΠΡΟΑΠ

ΘΕΟ. 425 Ερμηνεία Καινής Διαθήκης B΄ (Υ) 5 ΘΕΟ. 325

ΘΕΟ. 471 Βυζαντινή Τέχνη (Υ) 5

ΘΕΟ. 465 Ευχολόγιο: Μυστήρια – Ιστορία – Θεολογία (Υ) 5 

ΘΕΟ. 408 Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ) 6 ΘΕΟ. 208

ΘΕΟ. 407 (Eπ) Αποστολή της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο 4

ΘΕΟ. 404 (Eπ) Όσιος Νεόφυτος Έγκλειστος-Εργοβιογραφία 4

ΘΕΟ. 455 (Επ)  Θέματα Βιοηθικής 4 ΘΕΟ. 440

ΘΕΟ. 411 (Eπ) Θέματα Ψυχολογίας (Π.Ε.) 5

ΘΕΟ. 400 B'  (Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.)  5 ΘΕΟ. 400 A'

                                                                                                        Σύνολο ECTS 30

Γ΄ΕΤΟΣ

Ε΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS ΠΡΟΑΠ

ΘΕΟ. 325 Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Α΄(Υ) 5 ΘΕΟ. 125

ΘΕΟ. 364 Θεία Λειτουργία και Ομιλητική (Υ) 5

ΘΕΟ. 311 Δογματική Α΄(Υ) 6 ΘΕΟ. 218

ΘΕΟ. 330 Διδακτική Μεθοδολογία (Υ) 5

ΘΕΟ. 310 Συμβουλευτική Ψυχολογία (Υ) 5

ΘΕΟ. 382 (Eπ) Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση 4

ΘΕΟ. 341 (Eπ) Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία 4

ΘΕΟ. 380 (Eπ) Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία  4

                                                                                                        Σύνολο ECTS 30

ΣΤ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕCTS ΠΡΟΑΠ

ΘΕΟ. 381 Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ) 5 

ΘΕΟ. 334 Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Υ) 6 

ΘΕΟ. 312 Δογματική Β΄(Υ) 6 ΘΕΟ. 311

ΘΕΟ. 378 Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία (Υ) 4 

ΘΕΟ. 332 Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ)  5 

ΘΕΟ. 340 Καλλιέργεια Γλωσσικών Δεξιοτήτων Β΄ 3 

ΘΕΟ. 383 (Eπ) Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Ταυτότητα 4 

ΘΕΟ. 333 (Eπ) Παιδαγωγικές Θεωρίες  4 

ΘΕΟ. 353 (Eπ) Ποιμαντική Διακονία 4 

                                                                                                        Σύνολο ECTS 33
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΘΕΟ.ΙΣ. 143 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / Αγγλικά (Π.Ε)

Δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να προσεγγίσουν 
την ορολογία της Θεολογικής Επιστήμης, όπως 
αυτή διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα. Γίνεται 
εξάσκηση στην κατανόηση γραπτών εξειδικευμένων 
κειμένων και στην παραγωγή γραπτού και προφο-
ρικού λόγου στην Αγγλική, σε θέματα σχετικά με τον 
κλάδο της Θεολογίας.

ΘΕΟ. 145 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γαλλικά (Π.Ε)

Διδάσκονται βασικές αρχές της γαλλικής ορολογίας 
της Θεολογικής Επιστήμης, με στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στην κατανόηση γραπτών κειμένων και 
στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου 
στη γαλλική γλώσσα. Οι φοιτητές προσεγγίζουν 
θεολογικά κείμενα γραμμένα στη γαλλική και 
διατυπώνουν στη γαλλική απόψεις και επιχειρήματα 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών 
τους.

ΘΕΟ. 122 
Ιστορία των χρόνων της Παλαιάς 
και της Καινής Διαθήκης (Υ)

Το μάθημα  εισάγει στη μέθοδο και τις βασικές αρχές 
της επιστήμης της Ιστορίας γενικά. Αξιοποιεί τις 
σύγχρονες μεθόδους της επιστημονικής έρευνας, 
και με τη συμβολή των κειμένων της Παλαιάς και 
της Καινής Διαθήκης, της Αρχαιολογίας και των 
εξωβιβλικών κειμένων παρουσιάζει τα γεγονότα 
της ιστορικής πορείας του αρχαίου Ισραήλ και της 
επί γης παρουσίας του Θεανθρώπου Ιησού. Εκτός 
όμως από τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζει και τις 
θρησκευτικές και κοινωνικές πτυχές της εποχής της 
Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.  

 
 ΘΕΟ. 161 
Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ)

Οι φοιτητές εισάγονται στην επιστήμη της Λει-
τουργικής, με αξιοποίηση των βασικών αρχών 
και της μεθοδολογίας της επιστημονικής έρευνας. 
Μελετώνται οι βασικές πηγές της λειτουργικής 
επιστήμης μέχρι και τον 4ο αιώνα μ.Χ., καθώς επίσης 
η ιστορική εξέλιξη και το θεολογικό περιεχόμενο 
των διαφόρων φάσεων της πρώιμης χριστιανικής 
λατρείας. Αξιολογείται η σημασία του λειτουργικού 
βιώματος των πρώτων αιώνων και ο τρόπος με τον 
οποίο αυτό μπορεί να βοηθήσει το σημερινό λειτουρ-
γικό γίγνεσθαι.

ΘΕΟ. 104
Αγιολογία (Υ)

Ειδολογική κατάταξη αγιολογικών κειμένων και 
εξοικείωση με τη βασική αγιολογική ορολογία 
και τις πηγές. Γνωριμία με τους σημαντικότερους 
συγγραφείς αγιολογικών κειμένων και τους κυριό-
τερους σταθμούς της αγιολογίας της βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής περιόδου. Αναφορά στους Αγίους 
Μάρτυρες, στην τιμή των ιερών λειψάνων, στη 
Θεοτόκο και τους χορούς των Αγίων.  Επεξήγηση της 
διαδικασίας αγιοκατάταξης τόσο στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία, όσο και στη Ρωμαιοκαθολική.

ΘΕΟ. 108
Πατρολογία Α΄ (Υ)

Το μάθημα διδάσκει τα εισαγωγικά προβλήματα στη 
μελέτη των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων 
(2ο–8ο αι.), τις μεθοδολογικές, θεολογικές, 
φιλολογικές και ιστορικο-κοινωνικές προϋποθέσεις 
κατανόησης της θεολογικής και λοιπής προσφοράς 
τους. Επίσης διδάσκει την ιστορικογραμματολογική 
έρευνα του βίου και των συγγραφών των Πατέρων, 
την θεολογική ανάλυση του προσώπου και του 
ιδιαίτερου έργου των εκκλησιατικών συγγραφέων και 
των Μεγάλων Πατέρων και διδασκάλων που έζησαν 
μέχρι και τον 8ο αιώνα. 

ΘΕΟ. 121
Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (Υ)

Οι φοιτητές γνωρίζουν τα επί μέρους βιβλία της 
Παλαιάς Διαθήκης και τα ιστορικοφιλολογικά 
προβλήματά τους με έμφαση στο περιεχόμενο, 
τον χαρα-κτήρα, τον συγγραφέα, τον τόπο  και 
χρόνο συγγραφής, τον σκοπό, τη γνησιότητα και 
τη γένεση αυτών. Επίσης κατανοούν τα βασικά 
στοιχεία διαμόρφωσης του Παλαιστίνιου  και του 
Αλεξανδρινού Κανόνα, την παράδοση του εβραϊκού 
κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, από την αρχική 
συγγραφή του μέχρι σήμερα και την ιστορία του 
κειμένου της μεταφράσεως των Ο΄, τα πορίσματα 
της σύγχρονης έρευνας και την εν γένει θεολογική 
και διαχρονική αξία  της Παλαιάς Διαθήκης.  

ΘΕΟ. 125 
Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (Υ)

Οι φοιτητές γνωρίζουν τα επί μέρους βιβλία της 
Καινής Διαθήκης και τα ιστορι-κοφιλολογικά 
προβλήματά τους με έμφαση στο περιεχόμενο, τον 
χαρακτήρα, τον συγγραφέα, τον τόπο και χρόνο 
συγγραφής, τον σκοπό, τη γνησιότητα και τη γένεση 
αυτών. Επίσης γνωρίζουν την ιστορία του Κανόνα 
της Καινής Διαθήκης, τα πορίσματα της σύγχρονης 
έρευνας και γενικά τη θεολογική και διαχρονική αξία 
της Καινής Διαθήκης.

ΘΕΟ. 181
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α´ (Υ) 

Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορία της ίδρυσης 
και εξάπλωσης της  Εκκλησίας στους αποστολικούς 
χρόνους, τον θρησκευτικό συγκρητισμό, την αυτο- 
κρατορική λατρεία, την πρώτη περίοδο των 
διωγμών, τη νομική υπόσταση της Εκκλησίας καθώς 
και στους μεγάλους διωγμούς του 3ου και 4ου αιώνα. 
Επίσης περιέχει την  πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου, 

τον Αρειανισμό και τις Ωριγενιστικές έριδες, τον 
Νεστοριανισμό, τον καθορισμό του Χριστολογικού 
Δόγματος, τον Μονοφυσιτισμό και επεκτείνεται στη 
θρησκευτική πολιτική των αυτοκρατόρων μέχρι την 
εποχή του Ιουστινιανού.

ΘΕΟ. 130  
Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ)

Οι φοιτητές καθοδηγούνται στην ανάπτυξη δεξιο-
τήτων μελέτης και οργάνωσης της μελέτης και του 
χρόνου τους, καθώς και δεξιότητες ενεργητικής 
ακρόασης, ομιλίας και επιστημονικής γραφής. 
Στηρίζονται στην ετοιμασία και παρουσίαση ομιλίας 
μπροστά σε ακροατήριο, καθώς και στην ετοιμασία 
γραπτού δοκιμίου. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια 
αναπτύσσουν βασικές κοινωνικές, επικοινωνιακές, 
συναισθηματικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες.

ΘΕΟ. 140 
Αρχαία Ελληνικά Α΄ (Υ)  

Οι φοιτητές γνωρίζουν τα είδη της αρχαίας ελλη-
νικής γραμματείας και  εξοικειώνονται με αυτήν με 
την επεξεργασία κατ’ επιλογήν κειμένων του αττικού 
πεζού λόγου.  Με την εφαρμογή στα κείμενα των 
κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού τα 
κατανοούν και είναι σε θέση να τα αποδίδουν στη 
νεοελληνική γλώσσα.

ΘΕΟ. 160 
Πληροφορική Η/Υ (Υ)

Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές χρήσης 
των Η.Υ., με έμφαση στα προγράμματα του Microsoft 
Office. Γνωρίζουν το διαδίκτυο και εξασκούνται στη 
διερεύνηση θεμάτων, στη συλλογή πληροφοριών και 
στη δημιουργία κειμένων, παρουσιάσεων, λογιστικών 
φύλλων και ταινιών. Δύνανται να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά την τεχνολογία τόσο για τις εργασίες 
τους, όσο και για τις προσωπικές τους ανάγκες.
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ΘΕΟ. 141 
Αρχαία Ελληνικά Β΄ (Υ)

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.140, οι φοιτητές με 
την εφαρμογή σε επιλεγμένα κείμενα του αττικού 
πεζού λόγου των κανόνων της γραμματικής και του 
συντακτικού και την απόδοσή τους στη νεοελληνική 
γλώσσα δύνανται να     αναγνωρίζουν τα διαχρονικά 
στοιχεία και την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. 
Να αντιληφθούν ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα 
αποτελεί τη βάση για την επιστημονική προσέγγιση 
του γνωστικού αντικειμένου της Θεολογίας, 
καθόσον οι βασικές της πηγές, Μετάφραση των Ο΄, 
Καινή Διαθήκη, Πατερικά κείμενα κ. ά. είναι στην 
ελληνική.

ΘΕΟ. 142
Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ)

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να 
γνωρίσουν αφ’ ενός μεν τις γλώσσες στις οποίες έχει 
γραφεί η Παλαιά Διαθήκη και να ενδιατρίψουν, μετά 
τη γενική παρουσίαση των σημιτικών γλωσσών,  
στην αρχαία εβραϊκή γλώσσα. Με τη διδασκαλία 
της γραμματικής της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας και 
με την εφαρμογή της στο πρωτότυπο κείμενο της 
Παλαιάς Διαθήκης θα μπορούν να το προσεγγίζουν, 
να αξιολογούν τις μεταφράσεις του, κυρίως των Ο΄, 
και να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις  της αρχαίας 
εβραϊκής σε αυτήν.

ΘΕΟ. 144
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / Αγγλικά (Π.Ε.)

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.143, οι φοιτητές 
εμβαθύνουν στην αγγλική ορολογία της Θεολογικής 
Επιστήμης και στις τεχνικές διατύπωσης απόψεων 
στην αγγλική σε θέματα που σχετίζονται με τη 
Θεολογία. Προσεγγίζονται θεολογικού περιεχομένου 
κείμενα στην αγγλική γλώσσα και καταβάλλεται 
προσπάθεια κατανόησής τους.

ΘΕΟ. 146
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ / Γαλλικά (Π.Ε.)

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.145, οι φοιτητές 
εμβαθύνουν στη βασική γαλλική ορολογία της 
Θεολογικής Επιστήμης και στις τεχνικές διατύπωσης 
απόψεων στη γαλλική σε θέματα που σχετίζονται 
με τη Θεολογία. Προσεγγίζονται θεολογικού 
περιεχομένου κείμενα στην γαλλική γλώσσα και 
καταβάλλεται προσπάθεια κατανόησής τους. 

ΘΕΟ. 262 
Λειτουργικός Χρόνος – Θεολογία της Λατρείας (Υ)

Εισαγωγή στις βασικές θεολογικές λειτουργικές 
έννοιες και στη μεθοδολογία μελέτης των πηγών. 
Προσεγγίζεται η λειτουργική αίσθηση του 
χρόνου και της εορτής στο βίωμα της Εκκλησίας. 
Μελετώνται οι βασικοί ιστορικοί και θεολογικοί 
σταθμοί εξέλιξης του λειτουργικού χρόνου: Κυριακή 
– Πάσχα, κινητός και ακίνητος εορτολογικός κύκλος, 
Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές, Μνήμες Αγίων.

ΘΕΟ. 231 
Κανονικό Δίκαιο (Υ)

Τονίζονται οι   σχέσεις Δικαίου και Θεολογίας,   
καθορίζεται η έννοια και η φύση του Κανονικού 
Δικαίου ως μαθήματος της Θεολογικής επιστήμης 
και ορίζονται οι θεμελιώδεις και δευτερεύουσες 
πηγές του. Προσεγγίζεται η ιεραρχική οργάνωση 
της Εκκλησίας και η διάκριση των μελών της, 
τα όργανα της εκκλησιαστικής εξουσίας και το 
επισκοπικό πολίτευμα, καθώς και το θέμα των 
σχέσεων Εκκλησίας – Πολιτείας. Επίσης περιέχονται 
οι Καταστατικοί Χάρτες Ορθοδόξων Εκκλησιών 
καθώς και η σύγχρονη Καταστατική Νομοθεσία της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου.

ΘΕΟ. 208
Πατρολογία B΄ (Υ)

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.108, οι φοιτητές 
διδάσκονται τα εισαγωγικά προβλήματα στη μελέτη 
των Πατέρων και των εκκλησιαστικών συγγραφέων 
(9ο – 15ο αι.) και τις μεθοδολογικές, θεολογικές, 
φιλολογικές και ιστορικο-κοινωνικές προϋποθέσεις 
κατανόησης της πατερικής θεολογίας της εποχής. 
Προσεγγίζουν την ιστορικο-γραμματολογική έρευνα 
του βίου και των συγγραφών των μετά τον 9ο αι. 
Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων. Επίσης 
διδάσκονται τη Θεολογική ανάλυση του προσώπου 
και του ιδιαίτερου έργου τους με εμβάθυνση στην 
αντιρρητική (Μ. Φώτιος κ.λπ.) και ησυχαστική 
θεολογία (Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και μαθητές 
του).

ΘΕΟ. 230 
Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)

Προσεγγίζεται το ακαδημαϊκό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο αναπτύσσονται τα επιστημονικά κείμενα 
της Θεολογίας. Διδάσκονται δεξιότητες μελέτης, 
ικανότητες βιβλιογραφικής επισκόπησης, συγγρα-
φής ακαδημαϊκού δοκιμίου και τα βασικά στάδια 
εκπόνησης πτυχιακής μελέτης.

ΘΕΟ. 271  
Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ)

Οι φοιτητές εισάγονται στη Χριστιανική Αρχαιολο-
γία, την επιστημονική   ορολογία και τη θεμελιακή 
σημασία της γένεσης και ανάπτυξης της χριστιανικής 
τέχνης, που συντελεί στη δημιουργία του πολιτισμού 
της εποχής. Προσδιορίζεται η χριστιανική και 
ναοδομική αρχιτεκτονική, περιγράφονται οι χώροι 
λατρείας των χριστιανών, οι κατακόμβες, οι σαρκο-
φάγοι, η θρησκευτική ζωγραφική, η χριστιανική 
γλυπτική, η ζωγραφική των εικόνων και η θεολογία 
τους μέχρι την εποχή της εικονομαχίας.  

ΘΕΟ. 278 
Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (ΕΠ)

Μια εισαγωγή στον κόσμο της Βυζαντινής 
Μουσικής και της ψαλτικής τέχνης, στη βυζαντινή 
μουσική σημειογραφία και στον τρόπο γραφής 
και ανάγνωσης της Βυζαντινής Μουσικής. 
Εκμάθηση της μουσικής εκτέλεσης και ερμηνείας 
εκκλησιαστικών ύμνων, όπως αυτοί ψάλλονται στις 
βασικές λατρευτικές ακολουθίες.

ΘΕΟ. 221 
Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης (Υ)

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.121, οι φοιτητές 
εισάγονται στις βασικές αρχές της Ερμηνευτικής 
ως επιστήμης και στην ερμηνεία επιλεγμένων 
προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης,  που 
προσεγγίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους της 
ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Προσδιορίζονται τα 
ιδιαίτερα ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα 
των εξεταζόμενων βιβλίων και επιχειρείται η λύση 
τους με τη συμβολή των γνωμών των εκκλησι-
αστικών πατέρων και συγγραφέων και τα πορίσματα 
της νεότερης επιστημονικής έρευνας.

ΘΕΟ. 281 
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β´(Υ)

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.181, εξετάζεται 
η περίοδος που αρχίζει από την εποχή του 
Ιουστινιανού και αναφέρεται στην Εικονομαχία, 
την Αναστήλωση των Εικόνων, στο Σχίσμα των 
Εκκλησιών, στον εκχριστιανισμό των Σλάβων, 
στο τελευταίο Σχίσμα των Εκκλησιών Ανατολής 
και Δύσεως. Επίσης αναφέρονται οι αιρέσεις, 
οι σχέσεις μεταξύ των Εκκλησιών Ανατολής και 
Δύσης,  η ιστορία της Εκκλησίας κατά την εποχή της 
λατινοκρατίας, οι Ησυχαστικές έριδες στην Ανατολή 
καθώς και ο πνευματικός βίος της Εκκλησίας της 
Ανατολής.
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ΘΕΟ. 201 
Φιλοσοφία (Υ)

Μέσα από μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και 
στα θεμελιώδη προβλήματα της Φιλοσοφίας, 
οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με όλους τους 
σημαντικούς κλάδους της Φιλοσοφίας (Οντολογία, 
Ανθρωπολογία, Ηθική, Πολιτική Φιλοσοφία).  Κατα- 
δεικνύονται οι επιρροές της Αρχαίας Ελληνικής 
Φιλοσοφίας στα σύγχρονα ρεύματα και επε- 
ξηγούνται τα μεθοδολογικά σχήματα των διαφόρων 
φιλοσοφικών ρευμάτων, με παράλληλο στόχο 
την αξιοποίηση της κριτικής σκέψης και της 
δημιουργικής σύνθεσης των φοιτητών.

ΘΕΟ. 218 
Ιστορία Δογμάτων (Υ)

Το μάθημα παρουσιάζει τον διαφορετικό χαρακτήρα 
της Ιστορίας των Δογμάτων της Εκκλησίας, που 
σχετίζεται με την Αποκάλυψη στο πρόσωπο του 
Χριστού, σε σχέση με την ιστορία των ανθρωπίνων 
ιδεών. Εξηγεί την ανάπτυξη και διατύπωση των 
δογμάτων μέσα  από τα συνοδικά κείμενα της 
Εκκλησίας, προβάλλει την πορεία του δόγματος 
δια μέσου των αιώνων και τονίζει τη στενή σχέση 
αυτής της πορείας με την εκκλησιαστική εμπειρία. 
Προβάλλει τους αγώνες της Εκκλησίας για τη 
διατύπωση των δογμάτων και τη διατήρηση της 
αλήθειας  και αναφέρει τις δογματικές εξελίξεις στη 
Δύση μέχρι τη Μεταρρύθμιση.

ΘΕΟ. 241 
Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ)

Οι φοιτητές εισάγονται στα βασικά εργαλεία έρευνας 
των βυζαντινών σπουδών, ιδιαίτερα με βάση τις 
πρωτογενείς πηγές του Βυζαντίου. Δίνεται έμφαση 
στα κείμενα της χριστιανικής γραμματείας και 
προσεγγίζεται η σχέση βυζαντινής λογοτεχνίας και 
βυζαντινού πολιτισμού. Μελετάται η ιστοριογραφία, 
η αγιολογία και η υμνογραφία, η επιστολογραφία 
και η ρητορική, καθώς και η θρησκευτική ποίηση.

ΘΕΟ. 210 
Θεωρίες της Ψυχολογίας 
για την Προσωπικότητα (Υ)

Προσεγγίζονται οι θεωρίες, οι μέθοδοι έρευνας 
και τα μέσα αξιολόγησης της ψυχολογίας της 
προσωπικότητας. Εξετάζονται η ανάπτυξη, η δομή 
και τα απόκλίνοντα χαρακτηριστικά της προσωπι-
κότητας, καθώς και οι διαδικασίες που επιφέρουν 
αλλαγή της προσωπικότητας, ενώ επιχειρείται μια 
κριτική προσέγγιση των υποκειμενικών τομέων 
της ανθρώπινης ψυχολογίας. Οι φοιτητές καθίστα-
νται ικανοί να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές 
αξιολόγησης της προσωπικότητάς τους.  

ΘΕΟ. 325 
Ερμηνεία Καινής Διαθήκης (Υ)

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.125, οι φοιτητές 
εισάγονται στην επιστήμη της Ερμηνευτικής και 
Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Με τη συμβολή 
της πατερικής ερμηνευτικής και των σύγχρονων 
ερμηνευτικών μεθόδων προσεγγίζουν ερμηνευτικά 
αντιπροσωπευτικές περικοπές από τα Ευαγγέλια 
και κυρίως από τους Συνοπτικούς. Ενημερώνονται 
με σύγχρονη βιβλιογραφία, και αναγνωρίζουν την 
ιστορική και θεολογική σημασία των Ευαγγελίων και 
ανακαλύπτουν τις περιεχόμενες σε αυτά διαχρονικές 
θεολογικές αλήθειες.

ΘΕΟ. 364 
Θεία Λειτουργία και Ομιλητική (Υ)

Εισαγωγή στη μελέτη της Θείας Λειτουργίας 
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Δίνεται 
έμφαση στους ιστορικούς σταθμούς εξέλιξης και 
διαμόρφωσης της Θείας Λειτουργίας του Αγίου 
Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στη σχέση Θείας 
Λειτουργίας και Θεολογίας. Προσεγγίζονται θέματα 
λειτουργικού ήθους καθώς και σύγχρονα λειτουργι-
κά και ποιμαντικά ζητήματα. Εισάγονται στην 
Ομιλητική της Εκκλησίας μέσα από τη μελέτη και 
την ανάλυση κειμένων της Καινής Διαθήκης και 

της Πατερικής Γραμματείας. Μελετάται η θέση 
της Θείας Λατρείας και του Δόγματος μέσα στον 
εκκλησιαστικό λόγο και προσεγγίζεται το θέμα της 
θεολογικής, ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης 
της Ομιλητικής κατήχησης στο ποιμαντικό και 
ενοριακό έργο της Εκκλησίας.

ΘΕΟ. 311 
Δογματική Α΄(Υ)

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.218, παρουσιάζεται η 
συστηματική έκθεση των δογματικών αληθειών   της 
Ορθόδοξης πίστης, οι οποίες αποκαλυφθείσες από 
τον Τριαδικό Θεό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού 
φυλάσσονται στην Εκκλησία και διδάσκονται από 
αυτήν. Η Δογματική προβαίνει στην εκφορά της 
πίστης της Εκκλησίας, η οποία εκφράζεται στα 
Δόγματα αυτής, τόσο τα καθορισθέντα υπό των 
Οικουμενικών Συνόδων, όσο και τα μη καθο-
ρισθέντα,αλλά αδιαλείπτως υπό της Εκκλησίας 
κηρυττόμενα και διδασκόμενα και τονίζει τη στενή 
σχέση των Δογμάτων της Εκκλησίας με τη ζωή των 
πιστών χριστιανών, ως μετοχή και εμπειρία στη  
χαρισματική λειτουργία της εκκλησιαστικής ζωής.

ΘΕΟ. 310 
Συμβουλευτική Ψυχολογία (Υ)

Προσεγγίζονται οι θεωρίες και οι βασικές αρχές της 
Συμβουλευτικής. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να 
αξιοποιήσουν κριτικά τα δυο βασικά επιστημολογικά 
μοντέλα, το εμπειρικό-ρεαλιστικό και το πολιτισμι-
κό-αφηγηματικό, αλλά και να κατανοήσουν την 
έννοια της Συνεργατικής Διαλογικής στάσης, της 
Συνεργατικής Σχέσης και της Ηθικής διάστασης 
της Συμβουλευτικής. Προσφέρεται η ευκαιρία 
γνωριμίας και άσκησης στις βασικές δεξιότητες 
του Συμβούλου, καθώς και ένταξης της θεωρίας 
και ορισμένων τεχνικών της Συμβουλευτικής στην 
καθημερινή πρακτική των φοιτητών.

ΘΕΟ. 330 
Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)

Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές έννοιες και 
θεωρίες της διδακτικής και στα βασικά δομικά 
χαρακτηριστικά της διδασκαλίας. Εφαρμόζουν 
τα στάδια σχεδιασμού καθώς και τις θεμελιώδεις 
στρατηγικές μιας αποτελεσματικής διδασκαλίας. 
Ασκούνται στον τρόπο αξιολόγησης και στον τρόπο 
αποτίμησης των αποτελεσμάτων της διδακτικής 
πράξης. 

ΘΕΟ. 382 
Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση (ΕΠ)

Το μάθημα διδάσκει τις διάφορες κατευθύνσεις και 
προσανατολισμούς της σύγχρονης Εκπαίδευσης 
στην Κύπρο σε σχέση με την Εκκλησία της Κύπρου 
και σε συνάρτηση με το αντίστοιχο ιστορικό πλαίσιο 
ανάπτυξής τους. Οι φοιτητές αναπτύσσουν κριτική 
σκέψη γύρω από τις πολιτικές που ακολουθούνται ή 
εφαρμόζονται στην Παιδεία, και εξετάζουν τον ρόλο 
της Εκκλησίας και τις δυνατότητες ή αδυναμίες της 
στον χώρο της Εκπαίδευσης Οι φοιτητές αποκτούν 
δεξιότητες μελέτης και καταγραφής αρχειακού 
υλικού στο συγκείμενο του μαθήματος.

ΘΕΟ. 341 
Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία (ΕΠ)

Οι φοιτητές γνωρίζουν τα βασικά γραμματολογικά 
είδη της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, ποιητικού 
και πεζού λόγου μέσα από τα κλασικά έργα των 
εκπροσώπων της Αρχαιότητας. Εξοικειώνονται 
με τη γλώσσα και το ύφος των συγγραφέων της 
αρχαίας ελληνικής γραμματείας ώστε να δύνανται 
να αξιολογούν την προσφορά της αρχαίας ελληνι-
κής γλώσσας στην κατανόηση της Αγίας Γραφής και 
της Πατερικής Γραμματείας.
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ΘΕΟ. 380
Ελληνική Παλαιογραφία Κωδικολογία (Υ)

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να 
γνωρίσουν την ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής 
γραφής μέσα από χειρόγραφα και κώδικες 
μεγαλογράμματους και μικρογράμματους. Δύνανται 
να αναλύουν τη δομή ενός χειρόγραφου κώδικα 
και να τον χρονολογούν κατά προσέγγιση και με τη 
βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας.

ΘΕΟ. 381 
Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ)

Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορία της ίδρυσης της 
Εκκλησίας της Κύπρου στους αποστολικούς χρόνους 
και τη θεμελίωσή της. Η Ιστορία της Εκκλησίας 
Κύπρου εντάσσεται στη Γενική Εκκλησιαστική 
Ιστορία και εξετάζεται η πορεία της στις διάφορες 
περιόδους, Βυζαντινή, Φραγκοκρατία, Ενετοκρατία, 
Τουρκοκρατία, καθώς και στη σύγχρονη εποχή.

ΘΕΟ. 334 
Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Υ)

Το μάθημα των Θρησκευτικών προσεγγίζεται παι-
δαγωγικά και οι φοιτητές διδάσκονται διάφορες 
θεωρίες που σχετίζονται με αντίστοιχες παιδα-
γωγικές και μορφωτικές θεωρήσεις. Οι φοιτητές 
καλούνται επίσης να κρίνουν θεωρίες και προβλημα-
τισμούς που αφορούν τη Σχολική Θρησκευτική 
Παιδεία.

ΘΕΟ. 378 
Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία (Υ)

Προσεγγίζονται οι υμνολογικοί και λειτουργικοί 
όροι της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και το 
Τυπικό για τις διάφορες εκκλησιαστικές ακολουθίες. 
Επεξηγείται η χρήση των διαφόρων λειτουργικών 
και μουσικών βιβλίων της Εκκλησίας και μελετάται 
η εξέλιξη της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 
μέσα στην Ιστορία.

ΘΕΟ. 332 
Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ)

Εξετάζονται οι σχέσεις θρησκείας και κοινωνίας 
και γίνεται μία εισαγωγή στην κοινωνιολογική 
προσέγγιση του θρησκευτικού φαινομένου. Ανα-
δεικνύονται τα κοινωνικά γενεσιουργά αίτια του 
θρησκευτικού φαινομένου και διερευνώνται τα 
κοινωνικά χαρακτηριστικά του θρησκευτικού κοινω-
νικού χώρου, καθώς και οι σχέσεις Κοινωνιολογίας 
και Θρησκείας. 

ΘΕΟ. 383 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Ταυτότητα (ΕΠ) 

Το μάθημα διδάσκει το χρονικό, πολιτικό και 
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το θέμα 
του μαθήματος (1821-1923) και εισάγει τους 
φοιτητές σε έννοιες συναφών τομέων (Κοινωνικές 
Επιστήμες, Cultural Studies) με σκοπό τη χρήση 
τους στην προσέγγιση των ιστο-ρικών γεγονότων. 
Εξοικειώνονται με την πολυεπιστημονικότητα και 
διεπιστημονικότητα της ιστορίας.

ΘΕΟ. 333
Παιδαγωγικές Θεωρίες (ΕΠ)

Το μάθημα διδάσκει τις βασικές παιδαγωγικές 
θεωρίες και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις 
και τη σύνδεσή τους με την εκπαιδευτική πράξη. 
Εκπαιδεύει επίσης τους μελλοντικούς εκπαιδευτι-
κούς να γνωρίσουν τρόπους δημιουργίας αποτε-
λεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος και αποτε-
λεσματικής διδασκαλίας, προσαρμοσμένης τόσο στο 
μάθημα των θρησκευτικών, όσο και στις ανάγκες 
των μαθητών και στη χρήση των ΤΠΕ. 

ΘΕΟ. 353 
Ποιμαντική Διακονία (ΕΠ)

Παρουσιάζεται η μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα 
του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Μελετώνται 
οι θεολογικές προϋποθέσεις της ποιμαντικής στον 
σύγχρονο κόσμο, τα προσόντα του ποιμένα αλλά 

και οι ιδιαιτερότητες του ποιμνίου. Συμμετοχή των 
φοιτητών στο ποιμαντικό και ενοριακό έργο της 
Εκκλησίας: κατήχηση σε παιδιά, εφήβους και νέους, 
ποιμαντική διακονία της οικογένειας, η τοπική 
Εκκλησία μπροστά στα κοινωνικά προβλήματα.

ΘΕΟ. 312 
Δογματική Β΄ (Υ)

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ. 311, προβάλλεται 
η διατύπωση και η ερμηνεία των Δογμάτων της 
Εκκλησίας μέσα από την ιστορική πορεία της 
Εκκλησίας. Παρατίθενται οι διαφορές της Ορθόδο-
ξης Δογματικής της Ανατολικής Εκκλησίας προς τη 
Δογματική της Δυτικής Εκκλησίας. Προσεγγίζονται 
θέματα αιρέσεων της Αρχαίας Εκκλησίας, οι Οικου-
μενικές Σύνοδοι, το Filioque και η Δογματική 
προβαίνει σε διάλογο με την Ηθική, με άλλες 
θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο.

ΘΕΟ. 421 
Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β’ (Υ)

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.221, οι φοιτητές 
αναλύουν επιλεγμένα τεμάχια και βιβλία της 
Παλαιάς Διαθήκης με τις σύγχρονες ερμηνευτικές 
μεθόδους και τη συμβολή των γνωμών των Πατέρων 
της Εκκλησίας. Εκτός της βιβλικής προσέγγισης των 
κειμένων επιχειρείται και η κατάδειξη, σύγκριση και 
σχέση της παλαιοδιαθηκικής γραμματείας προς την 
αντίστοιχη εξωβιβλική, με σκοπό την προβολή της 
θεοπνευστίας, του κύρους και της διαχρονικής αξίας 
της Παλαιάς Διαθήκης στη ζωή της Εκκλησίας.

ΘΕΟ. 440 
Χριστιανική Ηθική (Υ)

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού αναδεικνύεται ο 
ενοποιητικός χαρακτήρας της Χριστιανικής Ηθικής, 
η οποία συνθέτει επιμέρους κλάδους της Θεολογίας 
και συγκεφαλαιώνει την Ορθόδοξη θεολογία στην 
πράξη. Η Ηθική συσχετί-ζεται με την καλλιέργεια της 

εν Χριστώ ζωής και τίθεται κριτικά σε παράλληλη 
αναφορά με αντιλήψεις που κυριαρχούν στον 
πολιτισμό μας, καθώς και με σύγχρονους κλάδους 
όπως η Πολιτική, η Οικονομία και η Οικολογία.  

ΘΕΟ. 429
Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ)

Μελετάται η ιστορία και η διδασκαλία των 
θρησκειών της Ευρώπης, της Εγγύς Ανατολής και 
της Ασίας, καθώς και ο διαθρησκειακός διάλογος 
όπως διαδραματίστηκε στο παρελθόν και όπως 
διαδραματίζεται σήμερα. Δίνεται έμφαση στον 
ενοποιητικό χαρακτήρα της Χριστιανικής Ηθικής και 
στην ευθύνη που φέρουν οι πιστοί χριστιανοί Στην 
πορεία της ανθρωπότητας.

ΘΕΟ. 430
Διδακτική των Θρησκευτικών/ 
Σχολική εμπειρία (Υ)

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.334, οι φοιτητές 
μελετούν τις σύγχρονες θεωρίες γνωστικής 
ανάπτυξης και αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους 
επιτρέψουν να διδάσκουν παιδαγωγικά ορθά το 
Μάθημα των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση. 
Οι φοιτητές εκπαιδεύονται επίσης στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών.

ΘΕΟ. 463
Ημερονύκτιος Ακολουθία και Τυπικό (ΕΠ)

Γίνεται εισαγωγή στη μελέτη της ημερονυκτίου 
ακολουθίας. Μελετώνται τα μεγάλα λειτουργικά 
κέντρα και οι ιστορικοί σταθμοί εξέλιξης και δια- 
μόρφωσης της ημερονυκτίου ακολουθίας. Παρου-
σιάζονται τα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας με ιδιαίτερη έμφαση στο Ωρολόγιο και 
στο Τυπικό. Προσεγγίζονται επίσης η Θεολογία της 
ημερονυκτίου ακολουθίας, το λειτουργικό ήθος, 
καθώς και τα σύγχρονα λειτουργικά και ποιμαντικά 
ζητήματα.
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ΘΕΟ. 426
Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων (ΕΠ) 

Το μάθημα προσεγγίζει τεμάχια από τις Πράξεις των 
Αποστόλων ερμηνευτικά και επιχειρεί να συνδέσει τις 
περιεχόμενες σε αυτά θεολογικές ιδέες με τη συμβολή 
των εκκλησιαστικών πατέρων και συγγραφέων και 
των πορισμάτων της νεότερης βιβλικής έρευνας με 
τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης και τον ρόλο των 
Αποστόλων στη διάδοση του Ευαγγελίου.  Επίσης 
επιδιώκεται να καταστεί προφανής  η σπουδαιότητα 
του εν λόγω βιβλικού κειμένου και ο σκοπός 
της συγγραφής του, καθώς χαρακτηρίζεται «το 
Ευαγγέλιο του Αγίου Πνεύματος».

ΘΕΟ. 488
Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και 
Πατερικής Θεολογίας (ΕΠ)

Το μάθημα εισάγει στην πατερική θεολογία με 
παρουσίαση του βίου, του έργου και της μεθοδικής 
προσέγγισης της διδασκαλίας των Μεγάλων Πατέ-
ρων της Εκκλησίας (κατ’ επιλογή). Παρουσιάζει σε 
βάθος θέματα και πτυχές της πατερικής θεολογίας 
με ιδιαίτερη έμφαση στις θεολογικές απόψεις για 
το δόγμα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, 
στη διδασκαλία περί διακρίσεως θείας ουσίας και 
ενέργειας και στη θεολογία των Νηπτικών Πατέρων 
(Συμεών Νέος Θεολόγος, Νικήτας Στηθάτος).

ΘΕΟ. 410  
Αναπτυξιακή Ψυχολογία (Π.Ε.)

Οι φοιτητές εισάγονται στις αρχές που διέπουν 
την ανάπτυξη του ανθρώπου, εστιάζοντας στη 
σωματική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική 
ανάπτυξή του σε καθένα από τα κυριότερα στάδια 
της ζωής του. Οι φοιτητές καλούνται να αξιοποιήσουν 
τις γνώσεις τους τόσο  για την καλυτέρευση των 
προτύπων επικοινωνίας με μαθητές και ενορίτες, 
όσο και για τον εντοπισμό πιθανών προβληματικών 
περιπτώσεων στο πεδίο της σχολικής μάθησης και 
συμπεριφοράς

ΘΕΟ. 400  
Πτυχιακή Εργασία  (Π.Ε.) 

Οι φοιτητές αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια (γνώ-
σεις και δεξιότητες) που θα τους επιτρέψουν να 
οργανώσουν και να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία 
σε θέμα σχετικό με τα ενδιαφέροντά τους και την 
ύλη του Προγράμματος.

ΘΕΟ. 425  
Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Β΄ (Υ)  

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ. 325, οι φοιτητές 
προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικές 
επιστολές του Αποστόλου Παύλου, με τη συμβολή 
της πατερικής ερμηνευτικής και των σύγχρονων 
ερμηνευτικών μεθόδων. Ανακαλύπτουν τις περιε-
χόμενες σε αυτές διαχρονικές θεολογικές ιδέες 
και  δύνανται να αξιολογούν τη σπουδαιότητα, 
τη θεολογική αξία και τη θέση που κατέχουν οι 
επιστολές του Αποστόλου Παύλου στην Καινή 
Διαθήκη και στη ζωή της Εκκλησίας.

ΘΕΟ. 471  
Βυζαντινή Τέχνη

Η εξέλιξη της Βυζαντινής Τέχνης από την ανα-
στήλωση των εικόνων μέχρι και την κατάλυση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με έμφαση στη συμβολή 
του Βυζαντίου στην ανάπτυξη της εκκλησιαστικής 
τέχνης, τόσο στις εκχριστιανισθείσες και ομόδοξες 
χώρες, όσο και στην Αρμενία και τη Δύση. Επεξη-
γείται ο ρόλος των θρησκευτικών κινημάτων 
στην εξέλιξη της λειτουργικής τέχνης, καθώς και 
η καλλιτεχνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 
Ορθόδοξη και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, 
ιδιαίτερα σε κράτη της Ανατολής. Οι φοιτητές 
εξοικειώνονται στην τεχνοϊστορική ορολογία και 
ξεναγούνται σε σχετικά πολιτιστικά μνημεία που 
βρίσκονται στην Κύπρο.

ΘΕΟ. 465
Ευχολόγιο: Μυστήρια–Ιστορία–Θεολογία (Υ)

Μέσα από μια εισαγωγή στο λειτουργικό βιβλίο 
του Ευχολογίου, προσεγγίζονται τα ιερά μυστήρια 
του Βαπτίσματος, του Χρίσματος και του Γάμου. 
Μελετώνται οι βασικοί ιστορικοί και θεολογικοί 
σταθμοί εξέλιξης των υπό αναφορά μυστηρίων. 
Αξιολογείται, επίσης, η σημασία του Ευχολογίου στη 
λειτουργική ζωή, στη θεολογία και στην παράδοση 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

ΘΕΟ. 408
Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ)

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.208 γίνεται εισαγωγή 
στην Πατερική ερμηνευτική (γενικές αρχές, προϋ-
ποθέσεις και μέθοδοι ερμηνείας.Παρουσιάζονται οι 
Πατέρες ως ερμηνευτές της Αγίας Γραφής και της 
θεολογικής παράδοσης της Εκκλησίας (π.χ. Πατέρες 
Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, Καππαδόκες Πατέρες, 
Γρηγόριος Παλαμάς ως ερμηνευτές). Γίνεται επίσης 
ερμηνεία και θεολογική ανάλυση επίλεκτων πατερι-
κών κειμένων (Καππαδοκών Πατέρων, Ιωαν. Χρυσο-
στόμου, Ιωάννου Δαμασκηνού κ.ά.).

ΘΕΟ. 407
Αποστολή της Εκκλησίας στον Σύγχρονο 
Κόσμο (ΕΠ)

Παρουσιάζεται η σημασία και η αναγκαιότητα 
του ορθόδοξου θεολογικού λόγου και βιώματος 
της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Μελετάται 
το θεολογικό περιεχόμενο της αποστολής της 
Εκκλησίας στον 21ο αιώνα και επικεντρώνεται στον 
διάλογό Της με τα μεγάλα υπαρξιακά και κοινωνικά 
θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

ΘΕΟ. 404
Όσιος Νεόφυτος Έγκλειστος 
– Εργοβιογραφία (ΕΠ)

Προσεγγίζεται η προσωπικότητα του Οσίου Νεο-
φύτου του Εγκλείστου, ο ρόλος που διαδραμάτισε 
στην Κύπρο τον ΙΒ΄ αιώνα, καθώς και το πνευματικό 
ιδεώδες αυτού εντός και εκτός της νήσου. Οι 
φοιτητές εξετάζουν τις διάφορες αντικρουόμενες 
θεωρίες περί της προσωπικότητας του Οσίου Νεο-
φύτου και αντικρούουν με επιστημονικά επιχει-
ρήματα τις σύγχρονες αντιφατικές απόψεις περί του 
Εγκλείστου.

ΘΕΟ. 455 
Θέματα Βιοηθικής (ΕΠ)

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.440, οι φοιτητές 
ενημερώνονται για την ανάγκη μιας Ορθόδοξης 
βιοηθικής στα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης 
(π.χ. κλωνοποίηση, ευθανασία). Γίνεται διάκριση 
της Ορθόδοξης βιοηθικής από κάθε άλλη βιοηθική 
και καθορίζονται οι έννοιες και τα νοήματα που η 
Ορθόδοξη βιοηθική χρησιμοποιεί στον θεολογικό 
της λόγο, ενώ διακρίνονται οι διαφορετικές αφετη-
ρίες της κυρίαρχης στην εποχή μας βιοηθικής. 

ΘΕΟ. 411
Θέματα Ψυχολογίας (Π.Ε)

Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα κυριότερα θέματα 
της επιστήμης της Ψυχολογίας και τις πρακτικές 
εφαρμογές τους, που θα μπορούν να αξιοποιήσουν 
και στον κλάδο της Θεολογίας. Καλούνται επίσης να 
προσεγγίσουν κριτικά τους υποκειμενικούς τομείς 
της ανθρώπινης ψυχολογίας.
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ΚΡΙΤHΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧHΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΑΙΤHΣΕΩΝ 
& ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤEΣ

Εισδοχή φοιτητών

Κριτήρια εισδοχής φοιτητών

Οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα πτυχίου Θεολογίας θα πρέπει να υποβάλουν απολυτήριο από αναγνωρισμένο 
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης, με μέσο όρο βαθμολογίας 75% (για 
ελληνόφωνα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή βαθμό "C" ή ισοδύναμό του (για αλλόφωνα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ή να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία για άλλο ισοδύναμο (με απολυτήριο από 
αναγνωρισμένο σχολείο) προσόν που κατέχουν. 

Οι υποψήφιοι φοιτητές καλούνται απαραίτητα να παρουσιαστούν σε προσωπική συνέντευξη, που διοργανώνει το 
Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών, για να υποστηρίξουν την αίτησή τους. Η συμμετοχή  σε προσωπική συνέντευξη έχει 
βαρύνουσα σημασία για την προσφορά ή όχι θέσης για φοίτηση στο Πρόγραμμα Θεολογίας.

Γλωσσικές  Απαιτήσεις:

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στη Θ.Σ.Ε.Κ. είναι η ελληνική. Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι 
απαραίτητη για το Πρόγραμμα Θεολογίας. Υποψήφιοι φοιτητές εξωτερικού, οι οποίοι δεν είναι απόφοιτοι 
Ελληνικού Λυκείου μπορούν να γίνουν δεκτοί με βάση τα αποτελέσματα αναγνωρισμένων εξετάσεων: π.χ. να 
είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ελληνομάθειας (επίπεδο Γ1) ή Νέα Ελληνική GCE O Level (ή προσόν 
ισότιμο IGCSE ή ισότιμο GCSE Modern Greek) με τουλάχιστον βαθμό C

Ικανός χρήστης, επιπέδου Γ1, σύμφωνα με το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη 
γλώσσα» του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεωρείται ο χρήστης της γλώσσας ο οποίος μπορεί 
να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει 
σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να 
φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα 
και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. 
Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, 
επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και 
μηχανισμών συνοχής.

Γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή όποιας άλλης γλώσσας είναι δυνατόν να βοηθήσει τον φοιτητή στη μελέτη 
ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και θα θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν. 

Διαδικασία εισδοχής:

Αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται στην αίτηση εγγραφής, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σχολής ή/και 
στο Γραφείο Εισδοχής, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους και οι προσωπικές συνεντεύξεις διενεργούνται κατά τη 
διάρκεια του Ιουλίου του εκάστοτε έτους.  Εάν απομένουν διαθέσιμες θέσεις μπορούν να γίνονται δεκτές αιτήσεις 
μέχρι και το τέλος Ιουλίου εκάστου έτους. Σχετικές ανακοινώσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης:
• Συμπληρωμένη αίτηση
• Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (για αλλοδαπούς)
• Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν) 
• Πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση που ο υποψήφιος
  δεν είναι απόφοιτος ελληνικού λυκείου)
• Δήλωση ενδιαφέροντος

ΔΙΔΑΚΤΡΑ          
Το κόστος των σπουδών μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον πιο κάτω πίνακα: 

α/α                                                             Είδος Τέλους                                                                        Δίδακτρα και δικαιώματα
                                                                                                                                                                     κατά ακαδημαϊκό έτος

1 Τέλος Εγγραφής (μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές) 50.00€

2 Δίδακτρα για την απόκτηση Πτυχίου, ανάλογα με τον αριθμό των ECTS 
 (Η αντιστοιχία: €50.00/ μονάδα ECTS καθορίζει το κόστος του κάθε 
 μαθήματος σε περίπτωση που ο φοιτητής θα χρειαστεί να παρακολουθήσει 
 ξανά το μάθημα) 3000.00€

4 Τέλος για την έκδοση επιπρόσθετου «Transcript» (Πιστοποιητικού Σπουδών) 50.00€

5 Τέλος για αξιολόγηση μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων 30.00€

Η χρηματοδότηση των σπουδών δεν αφορά το κόστος διαβίωσης, μετακινήσεων κλπ.

Η νενομισμένη προκαταβολή, ύψους 500.00€, καταβάλλεται μαζί με το τέλος εγγραφής που καθορίζεται στον 
Κανονισμό. Η προκαταβολή των 500.00€ δεν επιστρέφεται. Το ήμισυ των διδάκτρων καταβάλλεται πριν τις εξετάσεις 
του α΄ εξαμήνου και το υπόλοιπο πριν τις εξετάσεις του β΄ εξαμήνου.
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ 

Κάθε έτος προσφέρεται αριθμός υποτροφιών για νεοεισερχόμενους και υφιστάμενους φοιτητές. Τα είδη των 
υποτροφιών είναι τα ακόλουθα:

• Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές (εξαρτώνται από τον βαθμό 
 του απολυτηρίου)
• Υποτροφίες για Διακρίσεις σε νεοεισερχόμενους φοιτητές (διακρίσεις στη μουσική, τέχνη, αθλητισμό κ.ά.)
• Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές
• Υποτροφίες Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 
• Υποτροφίες Βυζαντινής Μουσικής

Δίδεται επίσης οικονομική βοήθεια για φοιτητές νοουμένου ότι δεν έχουν τύχει οιασδήποτε υποτροφίας, για 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα και όταν άλλα μέλη της οικογένειάς τους φοιτούν στη Θεολογική Σχολή.

Οι φοιτητές που θέλουν να αιτηθούν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο 
και να το παραδώσουν έγκαιρα, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο φοιτητικής μέριμνας.

Υποτροφίες για Προπτυχιακούς Φοιτητές 
          
(α) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές

Φοιτητής που πρωτοεγγράφεται στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου και έχει στο Απολυτήριο του Λυκείου 
βαθμό άριστα δικαιούται υποτροφία για το πρώτο έτος, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΠΙ % ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

 19.5  - 20 100%

 19  - 19.4 75%

 18.5  - 18.9 50%

 
(β) Υποτροφίες για Διακρίσεις σε νεοεισερχόμενους φοιτητές

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι προσκομίζουν διπλώματα ή πιστοποιητικά διακρίσεων στη μουσική, την 
τέχνη, τον αθλητισμό, ή άλλα συναφή  είναι δικαιούχοι για υποτροφία, το ύψος της οποίας δύναται να καθορίζει 
η Επιτροπή Υποτροφιών.

(γ) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές

Φοιτητής ο οποίος φοίτησε κατά το πρώτο έτος σπουδών με υποτροφία ή χωρίς υποτροφία και πέτυχε γενική 
βαθμολογία Άριστα (85-100%) στο πρώτο έτος δικαιούται πλήρη υποτροφία 100% για το δεύτερο έτος σπουδών. 
Το ίδιο θα ισχύει και για τα επόμενα έτη.    

(δ) Υποτροφίες Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 

Φοιτητής ο οποίος σύμφωνα με την Επιτροπή Υποτροφιών διακρίνεται για το ήθος και την κοινωνική προσφορά 
του και ο οποίος εξασφαλίζει γενική βαθμολογία 65% και άνω και τουλάχιστο 50% σε όλα τα μαθήματα του έτους, 
δικαιούται υποτροφίας, το ποσοστό της οποίας δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών.

(ε) Υποτροφίες Βυζαντινής Μουσικής

Όσοι φοιτητές συμμετέχουν στον Βυζαντινό Χορό της Σχολής είναι δικαιούχοι για Μουσική υποτροφία το ύψος 
της οποίας δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών, σύμφωνα με την έκθεση που υποβάλλει ο Χοράρχης 
της Σχολής. Λαμβάνονται ως κριτήρια για αξιολόγηση της έκθεσης η συμμετοχή και η επίδοση του φοιτητή στον 
Βυζαντινό Χορό. 

Οικονομική βοήθεια για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές νοουμένου ότι δεν 
έχουν τύχει οιασδήποτε υποτροφίας.

(α) Σε φοιτητές μέλη πολυτέκνων οικογενειών που φοιτούν στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου γίνεται 
έκπτωση στα δίδακτρα 10%.

(β)  Σε δυο αδέλφια που φοιτούν ταυτόχρονα στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου γίνεται έκπτωση στα 
δίδακτρα 10% στο καθένα.

(γ) Σε τρία αδέλφια που φοιτούν ταυτόχρονα στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου γίνεται έκπτωση στα 
δίδακτρα 20% στο καθένα.

Οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου προσφέρει μερική απαλλαγή διδάκτρων σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν 
πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Το ύψος της οικονομικής 
ενίσχυσης δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών.

Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα συμπληρώνουν το έντυπο «Αίτηση για 
Οικονομική Ενίσχυση» και το υποβάλλουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται 
και από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Υπηρεσίες προς φοιτητές 
          
Ενημέρωση εισερχομένων

Στην αρχή του Ακαδημαϊκού έτους οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές λαμβάνουν πληροφορίες, σε ειδικά σεμινάρια 
που διοργανώνονται από τη Σχολή, για το σύστημα τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα moodle), τη βιβλιοθήκη, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τη φοιτητική ζωή. 

Γραφείο Εξυπηρέτησης-Πληροφοριών

Στους φοιτητές προσφέρεται εξυπηρέτηση και βοήθεια από το γραφείο εξυπηρέτησης για τα θέματα που τους 
απασχολούν.
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Βιβλιοθήκη

Για τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος 
Β΄, Πρόεδρος του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής  έθεσε στη 
διάθεση της Σχολής τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, η οποία στεγάζει, 
επίσης, τις Βιβλιοθήκες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της Φανερωμένης και μικρότερες άλλες συλλογές. Παράλληλα, 
στο κτίριο της οδού Ισοκράτους 5-7, φιλοξενείται η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου της Σχολής με όλα τα απαραίτητα 
βιβλία που είναι υποστηρικτικά για τα μαθήματα που διδάσκονται, καθώς και αναγνωστήριο, με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση σε σημαντικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Ηλεκτρονική μάθηση

Με την εγγραφή τους σε μαθήματα τα οποία χρησιμοποιούν το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, όλοι οι φοιτητές 
έχουν πρόσβαση στον χώρο του μαθήματος όπου μπορούν να βρουν υλικό σχετικό με το μάθημα. Οι φοιτητές 
μπορούν να έχουν πρόσβαση αφού χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς του λογαριασμού τους.

Φοιτητική Μέριμνα
          
Η Φοιτητική Μέριμνα προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες, πληροφορίες σε θέματα φοιτητικής ζωής, στήριξης, 
στέγασης και οικονομικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου. 
Σκοπός της Φοιτητικής Μέριμνας είναι η συμβουλευτική στήριξη των φοιτητών κατά την διάρκεια των σπουδών 
τους.

Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου προσφέρει συνεχή στήριξη σε όλους τους φοιτητές της. Όλοι οι φοιτητές 
έχουν τον δικό τους Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.  Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την πρόοδο του 
φοιτητή σε συστηματική βάση και τον στηρίζει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει. 

Σκοπός του θεσμού αυτού είναι η καθοδήγηση των φοιτητών, η παροχή συμβουλών και η επίλυση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν σε θέματα ακαδημαϊκής φύσης, καθώς και στη προσαρμογή τους στο νέο τους περιβάλλον με 
απώτερο στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή των σπουδών τους.

Θεσμός Ποιμαντικής Μέριμνας 

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου προσφέρει στους φοιτητές της, δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής, 
ποιμαντικής και ψυχολογικής στήριξης με πλήρη εμπιστευτικότητα. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να 
συμβουλευτούν το αρμόδιο άτομο για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν είτε στο προσωπικό είτε στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον.

Στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Στα πλαίσια της υπηρεσίας φοιτητικής μέριμνας υπάρχει διαδικασία στήριξης φοιτητών με ειδικές ανάγκες.  
Αρχικά η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί κάθε περίπτωση, σε ατομικό επίπεδο και παίρνει αποφάσεις σχετικά με τις 
κατάλληλες υπηρεσίες και διασφαλίζει την εφαρμογή των υπηρεσιών που θα προσφερθούν στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες.

Στέγαση

Σε πολύ μικρή απόσταση από τη Σχολή, στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας επί της Οδού Τρικούπη 60, 
στεγάζεται η Φοιτητική Εστία της Θ.Σ.Ε.Κ.. Τα δωμάτια της εστίας είναι ανακαινισμένα, πλήρως εξοπλισμένα 
και διαθέτουν ιδιαίτερους χώρους υγιεινής, μικρή κουζίνα και γραφείο.  Όλοι οι ένοικοι των δωματίων έχουν τη 
δυνατότητα να μοιράζονται μεγαλύτερο κοινό χώρο κουζίνας και καθιστικού.  Τα δωμάτια διατίθενται σε χαμηλές 
επιχορηγημένες τιμές αποκλειστικά για τους φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ..

Φοιτητική ζωή

Η Σχολή βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο εντός των τειχών της παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Περιστοιχίζεται 
από ιστορικά κτίρια, μουσεία, βιβλιοθήκες και ναούς. Είναι επίσης κοντά στο εμπορικό κέντρο και σε χώρους 
αναψυχής. Ένας χώρος ιδανικός για τους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να συνδυάσουν δραστηριότητες 
προσωπικής, πνευματικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Πέραν της αίθουσας διδασκαλίας και των ερευνητικών 
προγραμμάτων,  στα οποία εκ φύσεως συμμετέχουν οι φοιτητές, το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας δίνει μεγάλη 
σημασία στην ενασχόληση των φοιτητών της Σχολής με πολύπλευρες και δημιουργικές δραστηριότητες, οι 
οποίες τους προσφέρουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες και κυρίως στο να νιώθουν 
συνδεδεμένοι με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Φοιτητική ένωση

Η Ένωση Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου αποτελεί το οργανωμένο σώμα των φοιτητών στη 
Σχολή. Κάθε φοιτητής με την εγγραφή του στη Σχολή γίνεται αυτόματα μέλος στη Φοιτητική Ένωση, αποκτώντας 
δικαίωμα λόγου και συμμετοχής, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 

Η Ένωση Φοιτητών συμμετέχει σε όλα τα σώματα της Σχολής (Συμβούλιο, Επιτροπές). Το εκτελεστικό όργανο της 
Φοιτητικής Ένωσης είναι το 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο της, που εκλέγεται κάθε Οκτώβριο από τα μέλη της.

Όμιλοι

Ο καλύτερος τρόπος για δημιουργία πραγματικής φοιτητικής ζωής είναι η συμμετοχή σε Φοιτητικούς Ομίλους. 
Οι όμιλοι αυτοί ιδρύονται με πρωτοβουλία των φοιτητών και απαρτίζονται μόνο από φοιτητές. Η συμμετοχή 
σε οποιονδήποτε όμιλο, ο οποίος ενδιαφέρει τους φοιτητές, αποτελεί μεταξύ άλλων, ένα πολύ καλό τρόπο 
εκπαίδευσης στην οργάνωση, την ομαδική εργασία και τη διοίκηση.
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Υποχρεώσεις φοιτητών 
          
Α)  Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν 
τη Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κ.λπ. όταν τους ζητηθεί.

Β) Γενικές Υποχρεώσεις

Ο φοιτητής πρέπει να πειθαρχεί στους κανονισμούς της Σχολής και να ενεργεί με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς 
όπως διαμορφώνεται στη Σχολή. Πρέπει να σέβεται τους θεσμούς και την ατομική ελευθερία του άλλου. 
Αναλυτικότερα:

1. Ο φοιτητής πρέπει να επιδεικνύει  ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να αποφεύγει συμπεριφορά όπως η δολίευση,  
 υπό οποιαδήποτε μορφή, των επιτευγμάτων του (αντιγραφή, λογοκλοπία, πλαστογράφηση, συνεργασία για  
 παραποίηση κτλ).
2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει να δικαιολογηθεί απουσία του από την τάξη για  
 χρονικό διάστημα εφόσον υπάρχει λόγος (ασθένεια, άλλος λόγος) η οποία να πιστοποιηθεί δεόντως.
3. Απουσία από την τάξη, δικαιολογημένη ή μη, δεν απαλλάσσει τον φοιτητή από τις ακαδημαϊκές ή άλλες του  
 υποχρεώσεις.
4. Φοιτητές που απουσιάζουν για μακρό χρονικό διάστημα χωρίς λόγο, αναφέρονται στον υπεύθυνο του κλάδου  
 σπουδών ο οποίος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα (παραπομπή σε ειδική επιτροπή του Κλάδου κτλ).
5. Φοιτητής που απουσιάζει, λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, από τελική εξέταση που έχει προκαθοριστεί,  
 πρέπει να δικαιολογήσει την απουσία του έγκαιρα στη Γραμματεία της Σχολής και στον Ακαδημαϊκό του  
 Σύμβουλο συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο συνοδευόμενο με πιστοποιητικό ιατρού ή με άλλο αποδεικτικό  
 έγγραφο. Σε περίπτωση που η απουσία είναι δικαιολογημένη, ο φοιτητής μπορεί να παρακαθίσει σε δεύτερη  
 εξεταστική. Σε περίπτωση που η απουσία από τις εξετάσεις δεν δικαιολογηθεί, θα επιτρέπεται στον φοιτητή  
 να παρακαθίσει στη δεύτερη εξεταστική, αλλά θα βαθμολογηθεί μέχρι με 50, αν το αποτέλεσμα του γραπτού  
 του είναι μεγαλύτερο από 50%. 
6. Ο φοιτητής πρέπει να σέβεται και να πειθαρχεί στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Σχολή καταγγέλλει  
 περιπτώσεις παράβασης των νόμων στην αρμόδια αρχή.
7. Συνεχείς απουσίες αλλοδαπών φοιτητών καταγγέλλονται στο Τμήμα Μετανάστευσης της Κυπριακής  
 Δημοκρατίας.
8. Ο φοιτητής πρέπει να σέβεται την περιουσία της Σχολής

Γ) Επιστροφή διδάκτρων και άλλων τελών σε φοιτητές που αποσύρονται από τη Σχολή

1. Στις περιπτώσεις που ο φοιτητής αποσύρεται από τον κλάδο σπουδών τα τέλη εγγραφής (50.00€) και  
 η προκαταβολή (500.00€) δεν επιστρέφονται. Κατακρατούνται, επίσης, τα δίδακτρα που αντιστοιχούν  
 στο ποσοστό φοίτησης, αν αυτά ξεπερνούν το ποσοστό της προκαταβολής. 
2. Ο φοιτητής που αποσύρεται είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ειδικό έντυπο, υπογραμμένο από τον ίδιο  
 και τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο και να το υποβάλει στη Γραμματεία του Κλάδου. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Θεολογική Σχολή είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και διοικείται από το Συμβούλιο, το οποίο 
αποτελείται από τον ιδιοκτήτη, τον διευθυντή, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και 
εκπρόσωπο των φοιτητών. Στη Σχολή λειτουργούν οι Επιτροπές που προβλέπονται από τη Νομοθεσία: 
Ακαδημαϊκή,  Διοικητική, Πειθαρχική & Εσωτερικής Ποιότητας καθώς και άλλες επιτροπές. 

Μέλη Συμβουλίου Σχολής: 
Το Συμβούλιο της Σχολής αποτελείται από:
Τον Πρόεδρο: Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β΄. 

Τρία μέλη που ορίζονται από τον Ιδιοκτήτη της Σχολής:
Τον Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γεώργιο,
Τον Μητροπολίτη Κιτίου κ.κ. Χρυσόστομο,
Τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ.κ. Βασίλειο

Τον Διευθυντή της Σχολής: 
Τον Πρωτ. Κυπριανό Κουντούρη

Τέσσερα μέλη από το προσωπικό της Σχολής:
Την κ. Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου,
Την κ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, 
Τον Αρχιμανδρίτη  Γρηγόριο Ιωαννίδη (εκλεγμένο μέλος),
Την κ. Μαρία Παύλου (εκλεγμένο μέλος).

Ένα εκλεγμένο εκπρόσωπο του προσωπικού
Την κ. Άννα Χριστοδούλου (εκλεγμένο μέλος)

Ένα εκλεγμένο εκπρόσωπο  της Φοιτητικής Ένωσης της Σχολής.
Τον π. Χριστόδουλο Σταυρινού (εκλεγμένο μέλος)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ο Διευθυντής είναι ο κύριος εκτελεστικός αξιωματούχος της Σχολής και ευθύνεται για τη διοίκηση και 
διαχείριση των ακαδημαϊκών, διοικητικών και οικονομικών θεμάτων της Σχολής.

Προεδρεύει των Επιτροπών, όπως προνοείται από τη νομοθεσία. Είναι προϊστάμενος των Διοικητικών 
Υπηρεσιών, και διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους.

Διοικητικές Υπηρεσίες:
• Ανθρώπινου Δυναμικού   •    Πληροφορικών συστημάτων
• Βιβλιοθήκης    •    Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
• Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων •   Τεχνικών Υπηρεσιών 
• Οικονομικών

Επιτροπές
Η Σχολή διαθέτει Επιτροπές που προνοεί η σχετική νομοθεσία και άλλες επιτροπές.

1.1.  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ.Σ.Ε.Κ.

Διευθυντής (Πρόεδρος) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης
Διευθυντής Ακαδημαϊκών Θεμάτων Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη

Υπεύθυνος Κλάδου Σπουδών Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου (Κοσμήτορας)

Τρία μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Ανδρέας Φούλιας
 Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
 Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης

Ένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού Άννα Χριστοδούλου

Ένα μέλος της Φοιτητικής Ένωσης π. Χριστόδουλος Σταυρινού 
 (Αναπληροί: Γιάννης Χατζημιχαήλ)

1.2.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ.Σ.Ε.Κ.

Διευθυντής (Πρόεδρος) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών  (τριμελής Διεύθυνση Διοικ. & Οικ.)
 Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης
 Αντιγόνη Λοϊζίδου
 Σάββας Χριστοφή (Λογιστής)

Διευθυντής Ακαδημαϊκών Θεμάτων  (τριμελής Διεύθυνση Ακαδ. Θεμάτων)
 Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου
 Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
 Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 

Υπεύθυνος Κλάδου Σπουδών Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου

Τρία μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
 Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης
 Μαρία Παύλου 

Ένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού Άννα Χριστοδούλου

Ένα μέλος της Φοιτητικής Ένωσης π. Χριστόδουλος Σταυρινού
 (Αναπληροί: Γιάννης Χατζημιχαήλ)
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1.3.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ.Σ.Ε.Κ.

Διευθυντής (Πρόεδρος)  Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Διευθυντής Ακαδημαϊκών Θεμάτων  (τριμελής Διεύθυνση Ακαδ. Θεμάτων)
 Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου
 Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
 Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 

Υπεύθυνος Κλάδου Σπουδών Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου (Κοσμήτορας)

Δύο μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
 Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης

Δύο  μέλη της Φοιτητικής Ένωσης π. Χριστόδουλος Σταυρινού
 Γιάννης Χατζημιχαήλ

1.4.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θ.Σ.Ε.Κ.

Διευθυντής (Πρόεδρος) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 

Διευθυντής Ακαδημαϊκών Θεμάτων  (τριμελής Διεύθυνση Ακαδ. Θεμάτων)
 Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου
 Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
 Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Υπεύθυνος Κλάδου Σπουδών Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου (Κοσμήτορας)

Τέσσερα μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου 
 Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
 Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης
 Μαρία Παύλου

Μέχρι δύο μέλη με εξειδίκευση Αντιγόνη Λοϊζίδου
σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας  

Ένα μέλος της Φοιτητικής Ένωσης π. Χριστόδουλος Σταυρινού

Ένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού  Άννα Χριστοδούλου

1

1.5.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Θ.Σ.Ε.Κ.

Διευθυντής (Πρόεδρος) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Προϊστάμενη Έρευνας,  Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Υπεύθυνος Κλάδου Σπουδών Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου (Κοσμήτορας)

Τρία μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης
 Μαρία Παύλου 
 Ανδρέας Φούλιας

Ένα μέλος της Φοιτητικής Ένωσης π. Αναστάσιος Παναγή

1.6.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Θ.Σ.Ε.Κ.

Πρόεδρος Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας  Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης

Ένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού Αντιγόνη Λοϊζίδου

Ένα μέλος της Φοιτητικής Ένωσης Ραφαήλ Κολοκασίδης

1.7.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Θ.Σ.Ε.Κ.

Πρόεδρος Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Ακαδημαϊκού Προσωπικού Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου 
 Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης

1.8.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ERASMUS Θ.Σ.Ε.Κ.

Διευθυντής (Πρόεδρος) Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης

Προϊστάμενη Έρευνας,  Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Δύο μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου (Κοσμήτορας)
 Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης

Ένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού Άννα Χριστοδούλου

Ένα μέλος της Φοιτητικής Ένωσης Γιάννης Χατζημιχαήλ
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Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού έτους 2018 -2019

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Μέχρι 6 Ιουλίου  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 9 - 13  Ιουλίου 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 23 - 27  Ιουλίου 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  31 Αυγούστου  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 30 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου  14 - 18 Ιανουαρίου

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3 Σεπτεμβρίου  21 Ιανουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3 Σεπτεμβρίου  18 Ιανουαρίου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ 5 Οκτωβρίου 22 Φεβρουαρίου

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 30 Νοεμβρίου 17 Απριλίου 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1 - 6 Δεκεμβρίου 18 Απριλίου - 5 Μαΐου

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 7-21 Δεκεμβρίου 8-22 Μαΐου

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) (ΠΑΣΧΑ)
 22 Δεκ.- 8 Ιανουαρίου 6 -15  Απριλίου 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 1 Οκτωβρίου
 28 Οκτωβρίου
 6 Ιανουαρίου 
 (Άγια Θεοφάνεια) 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΓΙΕΣ  14η Σεπτεμβρίου (Υψώσεως 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Τιμίου Σταυρού), 
 13 Νοεμβρίου
 (Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου)

11 Μαρτίου 
(Καθαρά Δευτέρα)
25 Μαρτίου
1 Απριλίου
28 Απριλίου (Πάσχα)
29 Απριλίου 
(Δευτέρα Πάσχα)
1 Μαΐου (Πρωτομαγιά), 
17 Ιουνίου  (Αγίου Πνεύματος)

30 Ιανουαρίου
 (Τριών Ιεραρχών)
6 Ιουνίου (Αναλήψεως)
11 Ιουνίου (Απ. Βαρνάβα)
14 – 16 Αυγούστου 
(Κοιμήσεως Θεοτόκου)
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Πως να μας βρείτε          
Η Σχολή βρίσκεται νοτίως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, με είσοδο επί της Οδού Ισοκράτους. Βορείως, 
βρίσκονται η παλαιά Αρχιεπισκοπή, ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννη, το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
Γ΄, το Βυζαντινό Μουσείο και η Πινακοθήκη, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, το Μουσείο Αγώνος Ε.Ο.Κ.Α. ’55-
’59 και βορειανατολικά το Παγκύπριο Γυμνάσιο με τη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη και τα Μουσεία του. Ανατολικά, ο 
Ιερός Ναός Αγίου Αντωνίου, Μετόχιο της Σταυροπηγιακής Μονής Αποστόλου Βαρνάβα. Νοτιανατολικά η 
Εξαρχεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Νότια το Κονάκι του Μέγα Δραγουμάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου 
με το Εθνογραφικό Μουσείο. Δυτικά, σε ελάχιστη απόσταση, το εμπορικό κέντρο της παλιάς πόλης, οι Ιεροί 
Ναοί Παναγίας Φανερωμένης, Αγίου Σάββα, Αρχαγγέλου Μιχαήλ και πολλά άλλα περίφημα μνημεία, όπως το 
Μαυσωλείο των σφαγιασθέντων κατά την εθνεγερσία του 1821 στη Φανερωμένη, το παλαιό Παρθεναγωγείο και η 
Ο.Χ.Ε.Ν., όπως και ο Σταυρός του Μισιρίκου και η εκκλησία της Αγίας Μαρίας, του μοναστηριού του Τάγματος των 
Αυγουστινιανών μοναχών, που μετατράπηκαν σε τζαμιά .

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Σχολής είναι:

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου 
Ισοκράτους 1-7,
1016, Λευκωσία,
Κύπρος

Γεωγραφική τοποθεσία 

Η πρόσβαση στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου είναι εφικτή με τις παρακάτω λεωφορειακές γραμμές 
(«Μικρά Λεωφορεία Λευκωσίας»):

λ1/21, Στάση «Θεολογική Σχολή Κύπρου». Η γραμμή εξυπηρετεί για πρόσβαση στην παλαιά Λευκωσία.
Σύνδεση με την Πλατεία Σολωμού και τις στάσεις αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ΟΣΕΛ. 
Ωράρια Διαδρομής: Δευτ. – Κυρ. και αργίες, κάθε 20-30 λεπτά.

λ2/21, Στάση «Θεολογική Σχολή Κύπρου». Η γραμμή εξυπηρετεί για πρόσβαση 
στο νέο κέντρο της Λευκωσίας και στη λεωφόρο Μακαρίου Γ΄. 
Ωράρια Διαδρομής: Δευτ. – Κυρ. και αργίες, κάθε 20-30 λεπτά

Για περισσότερες πληροφορίες: www.nicosiaminibuses.eu και http://osel.com.cy/

Χρήσιμα τηλέφωνα Θ.Σ.Ε.Κ.
Γραφείο Υποδοχής & Εξυπηρέτησης: 22443055
Γραφείο Εισδοχής: 22443066
Γραμματεία Κλάδου: 22443062
Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας: 22443066
Τηλεομοιότυπο: 22443050
Ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@theo.ac.cy , info@theo.ac.cy

Νομική Ευθύνη

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου έχει έδρα της τη Λευκωσία. Το πρόσωπο που είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος 
της Σχολής για τη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου είναι η Εκκλησία της Κύπρου η οποία εκπροσωπείται 
νομικά όπως καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της.

Έγκριση του Οδηγού Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 14 Μαρτίου 2018 και δόθηκε 
έγκριση στις 23 Μαρτίου 2018 (με Αρ.Φακ.: 7.14.10.37/2),  σύμφωνα με το άρθρο 25 (2) των περί Σχολών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου. Παραίτηση από ευθύνη.

Η παρούσα έκδοση του Οδηγού Σπουδών της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου ήταν ορθή κατά τον χρόνο 
έκδοσής της. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται θα πρέπει να θεωρηθούν ως γενικός οδηγός, είναι δυνατόν να 
επισυμβούν αλλαγές μετά τη δημοσιοποίηση.
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Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου αφιερώνεται 
– κατά το πρότυπο της Ελληνικής Σχολής (1812) 

του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού:
«τῇ πανσωστικῇ Ἁγίᾳ Τριάδι, αὐτῷ τῷ τρισυποστάτῳ 
καὶ μόνῳ Θεῷ, καθότι εἰς δόξαν αὐτοῦ ἔκτισται, ἵνα 
περισκέπῃ καὶ διατηρῇ αὐτὴν ἀπὸ πάσης προσβολῆς 
ἐναντίας, διαβολικῆς τε καὶ ἀνθρωπίνης καὶ ἵνα δώσῃ 
αὐτῇ καλὴν αὔξησιν καὶ στερέωσιν καὶ καρποὺς ἀρετῆς 
τοῖς σπουδάζουσιν ἐν αὐτῇ».


