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Ένα μοναδικό μέρος όπου 
Σημείωμα του Ιδρυτή της Σχολής και Προέδρου του Συμβουλίου 

Για την Εκκλησία της Κύπρου 

Χαιρετισμός Διευθυντή 

Μηνύματα Ακαδημαϊκών Υπευθύνων Προγραμμάτων Σπουδών και Διασφάλισης Ποιότητας 

Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου - Γενικές Πληροφορίες 

Προγράμματα Σπουδών 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Πτυχίο Θεολογίας (4 έτη) 

Όροι εισδοχής φοιτητών/φοιτητριών 

Διάρκεια σπουδών - Όροι αποφοίτησης - Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 

Προοπτικές Απασχόλησης Αποφοίτων 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανά εξάμηνο - Περίοδοι διδασκαλίας 

Διδασκόμενα Μαθήματα - Συνοπτικός πίνακας κατανομής μαθήματων ανά έτος / εξάμηνο 

Περιεχόμενο Μαθημάτων - Περιγραφή μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη) 

Όροι εισδοχής φοιτητών/φοιτητριών 

Διάρκεια σπουδών - Όροι αποφοίτησης - Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 

Προοπτικές Απασχόλησης Αποφοίτων 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανά εξάμηνο - Περίοδοι διδασκαλίας 

Διδασκόμενα Μαθήματα - Συνοπτικός πίνακας κατανομής μαθήματων ανά έτος / εξάμηνο 

Περιεχόμενο Μαθημάτων - Περιγραφή μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες - Φοιτητική Ζωή 

Υποχρεώσεις Φοιτητών και Φοιτητριών 

Ετοιμαστήκατε για την εγγραφή; 

Πρόσβαση στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου 

Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 

Νομική Ευθύνη 

” 
ο καθένας μοιράζεται αυτά που έχει  
και παίρνει πίσω πολλά περισσότερα 
πίσω 
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Σημείωμα του Ιδρυτή της Σχολής και 

Προέδρου του Συμβουλίου 

Kείμενο της Α. Μ.  

του Αρχιεπισκόπου    

Νέας Ιουστινιανής και 

Πάσης Κύπρου 

κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, 

Ιδρυτού της 

Θεολογικής Σχολής 

της Εκκλησίας της Κύπρου 

και Προέδρου του 

Συμβουλίου της, 

γραμμένο ιδιόχειρα  

στο Βιβλίο Επισκεπτών  

της Σχολής 

«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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ΤΡΙΑΣ ΑΚΤΙΣΤΕ ΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

ΔΕΧΟΥ ΕΚ ΧΕΙΡΟΣ ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΑΡΧΙΘΥΤΟΥ ΠΕΛΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΧΟΛΗΝ ΙΕΡΑΝ ΠΟΘΩι ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΝ 

ΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΜΥΟΥΜΕΝΟΙΣ 

ΠΑΤΡΙΔΙ ΤΕ ΤΛΗΜΟΝΙ ΠΡΟΣΔΕΟΜΕΝΗι 

ΛΥΣΕΩΣ ΔΕΣΜΩΝ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΕ ΤΗΣ ΑΝΩ. 
 

Η εφέστιος εικόνα  
της Θεολογικής Σχολής  

της Εκκλησίας της Κύπρου  
απεικονίζει την προτύπωση  

της Αγίας Τριάδος  
στην Παλαιά Διαθήκη  

κατά την φιλοξενία του Αβραάμ.  
Είναι έργο (2015-2016)  

του Κύπριου αγιογράφου 
κ. Γιώργου Πέτρου, 

 κατά το πρότυπο  
της αγιογραφίας 

 της Αγίας Τριάδος (1410)  
του Ρώσου αγιογράφου 

Αντρέι Ρουμπλώφ.  

 

 
Το αφιερωματικό επίγραμμα  

συνέθεσε ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Πάφου 

 κ.κ. Γεώργιος,  
Μέλος του Συμβουλίου της Σχολής. 

 



Για την Εκκλησία της Κύπρου 

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 Κωνσταντινουπόλεως 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 Εγγλεζάκη (Αρχιμανδρίτου Παύλου), 
Είκοσι μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4ος-20ός αιών), Αθήναι, 1996 
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Μήνυμα από τον Ακαδ. Υπεύθ. του Προπτυχιακού Π.Σ. 

Θεολογίας 
Χαιρετισμός από τον Διευθυντή 

Πρωτοπρεσβύτερο 

Κυπριανό Κουντούρη, 

Επίκουρο Καθηγητή 

Αρχιμανδρίτη 

Γρηγόριο Ιωαννίδη, 

Επίκουρο Καθηγητή 

Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές και αγαπητές υποψήφιες φοιτήτριες, Το όλο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. υλοποιεί το όραμα, την προσδοκία 
και εντολή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου ώστε να μορφώνει «Θεολόγους», 
κληρικούς και λαϊκούς, άνδρες και γυναίκες, ικανούς να ανταποκριθούν στη διαχρονική 
αποστολή των μαθητών του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τὰ ἔθνη…» (Μτ 28,19). 

Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), 
μια Σχολή που είναι επιφορτισμένη με το ήθος, την παράδοση και την ιστορική παρακαταθήκη μιας 
από τις αρχαιότερες Εκκλησίες της Χριστιανικής Ανατολής. 

Η Σχολή μας ιδρύθηκε μόλις τον Ιούνιο του 2015 και προσφέρει εκπαίδευση σε δύο 
προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, σε επιλεγμένο αριθμό προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών: το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) «Θεολογία (4 Έτη/240 
ECTS, Πτυχίο)» και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ.) «Εφαρμογές Ψυχολογίας και 
Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη/120 ECTS, Μάστερ)». Μέσα στο σύντομο διάστημα της 
λειτουργίας της ευλογήθηκε να αποφοιτήσουν τέσσερεις σειρές αποφοίτων του Π.Π.Σ. (2019, 2020,  
2021, 2022) και δύο σειρές αποφοίτων του Μ.Π.Σ. (2021, 2022). 

Στη Θ.Σ.Ε.Κ. δεσμευόμαστε να ακολουθούμε αυστηρά τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας, 
για να διασφαλίζουμε υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών. Από τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της η Σχολή πέτυχε να προσφέρει μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία στους φοιτητές 
της, να κρατήσει ένα ψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και να τύχει εκτίμησης για το έργο της, σε εθνικό και 
σε διεθνές επίπεδο. Το επίπεδο των σπουδών αντικατοπτρίζεται σε όλες τις επίσημες αναγνωρίσεις 
που διασφάλισαν τόσο το ίδρυμα όσο και τα προγράμματά του που είναι αξιολογημένα και 
πιστοποιημένα από τον αρμόδιο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 
Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Το ψηλό επίπεδο των σπουδών αντανακλάται επίσης στο κύρος των τίτλων 
σπουδών που απονέμονται. Τα Πτυχία Θεολογίας που κατέθεσαν απόφοιτοι αναγνωρίστηκαν τόσο 
από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., στην Κύπρο, όσο και από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην Ελλάδα, ως πτυχία ισότιμα προς 
τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αναμένεται ότι παρόμοιας 
αναγνώρισης θα τύχει και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, μετά την κατάθεσή του από τους 
πρώτους μεταπτυχιακούς αποφοίτους. Ήδη Πτυχιούχοι Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. έχουν περιληφθεί 
στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων καθηγητών Θρησκευτικών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τον Οδηγό μας και σύντομα θα αντιληφθείτε και 
θα εκτιμήσετε ότι τα προγράμματα σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ., χωρίς να χάνουν την κλασική τους 
δομή, προσφέρουν καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόντων. Εξερευνήστε τον ιστότοπό μας, για να πληροφορηθείτε για τις πλούσιες δράσεις και 
εμπειρίες στις οποίες μπορείτε να εμπλακείτε κατά τη φοίτησή σας στη Σχολή μας. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην κοινότητα της Θ.Σ.Ε.Κ. και να βιώσετε από πρώτο χέρι 
το ακαδημαϊκό και υποστηρικτικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε. Ένα περιβάλλον μάθησης 
που σας προκαλεί και σας προσκαλεί σε ανοίγματα ψυχής. Βασίζεται, από τη μια, στις χριστιανικές 
αρχές και αξίες που προσπαθούμε να διέπουν τη λειτουργία του ιδρύματός μας, ενώ, από την άλλη, 
προωθεί και επιδιώκει την ακαδημαϊκή αριστεία, ως εχέγγυο και ως διασφάλιση της επαγγελματικής 
ενασχόλησης των αποφοίτων μας. Όλες οι προσπάθειές μας επενδύονται στην παροχή ποιοτικής 
εκπαίδευσης σε έναν παραδοσιακό χώρο με σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και αντίληψη. 

Σας ευχόμαστε γόνιμες σπουδές και αποτελεσματική εκπλήρωση των επαγγελματικών σας 
προσδοκιών! 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, μέσα από τους παρακάτω πέντε βασικούς πυλώνες, 
αξιώνει να μεταδώσει και να καλλιεργήσει την απαραίτητη θεολογική επιστημονική γνώση, 
το ορθόδοξο φρόνημα, τα πνευματικά εφόδια και τις δυνατότητες, ώστε Θεολόγοι κάθε 
ηλικίας να μπορούν να διακονήσουν το Σώμα του Χριστού, την Ἀγία και Ὁρθόδοξο Εκκλησία 
και το απανταχού της γης πλήρωμά Της. 

Οι πέντε βασικοί πυλώνες είναι: 

(α) τα καθαυτό Μαθήματα Θεολογίας, τα οποία καλύπτουν το πολύπλευρο και 
πολυδιάστατο εύρος των βασικών θεολογικών οριζόντων, θεμάτων και ενοτήτων (όπως 
Βιβλικές Σπουδές, Εκκλησιαστική Ιστορία, Πατρολογία, Δογματική, Λειτουργική, Ηθική, 
Ποιμαντική, Χριστιανική Τέχνη και Αρχαιολογία, Θρησκειολογία κ.ά.) 

(β) τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία και 
δεξιότητες για μια δόκιμη θεολογική σπουδή (όπως Αρχαία Ελληνικά, Παλαιογραφία, 
Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Μεθοδολογία, Κοινωνιολογία κ.ά.) 

(γ) τα Μαθήματα που εξειδικεύονται στην Αποστολική Εκκλησία της Κύπρου και 
αναδεικνύουν την πνευματική και χριστιανική παράδοση 2000 χρόνων στο νησί 

(δ) τα Μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας που ετοιμάζουν τους απόφοιτους 
Θεολόγους, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν επάξια και να ανταποκριθούν με επάρκεια 
στις σύγχρονες ανάγκες της Παιδείας (όπως Παιδαγωγικά, Συμβουλευτική, Ψυχολογία, 
Διδακτική Θρησκευτικών κ.ά.) και τέλος, 

(ε) το σύνολο φάσμα των Δραστηριοτήτων της Θ.Σ.Ε.Κ. με κοινή λειτουργική ζωή, διαλέξεις, 
σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, μελέτες πεδίου, πολιτιστικές συναντήσεις, φροντιστήρια, 
εξορμήσεις, εκδηλώσεις κ.ά. 

Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 

Ο Διευθυντής 
Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 8 9 
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Μήνυμα από την Ακαδ. Υπεύθ. του Μεταπτυχιακού Π.Σ. 

Εφαρμογών Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα 

Όλγα Σολομώντος- 

Κουντούρη, 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Το διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση στην εφαρμογή σύγχρονων 
θεωριών και τεκμηριωμένων προγραμμάτων ψυχολογίας και συμβουλευτικής, τόσο μέσα από την 
ποικιλία μαθημάτων και εργαστηρίων, όσο και μέσα από την πρακτική άσκηση και τη διπλωματική 
εργασία. Επιδιώκει τη δημιουργία βιώσιμης αλλαγής που επιτρέπει στις κοινότητες και στα άτομα 
να αναπτυχθούν μέσα από διάφορες στρατηγικές, όπως: 

• τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, 
• την υποστήριξη και συνεργασία με τα μέλη μιας κοινότητας για πραγματοποίηση μιας αλλαγής, 
• την οικοδόμηση δυνατοτήτων και πόρων μιας κοινότητας, 
• τον σεβασμό της πολιτισμικής πολυμορφίας, 
• τη δημιουργία συνθηκών ενδυνάμωσης, 
• την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσω της 

συνεργασίας με όσους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. 

Οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μάστερ στις Εφαρμογές 
Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» θα κάνουν τη διαφορά στους χώρους που θα 
υπηρετήσουν με τη μοναδική τους προσέγγιση για την αποτελεσματική βελτίωση της κοινωνικής 
ευημερίας και ψυχικής υγείας ατόμων και ομάδων, καθώς και τη δημιουργία κοινωνικών 
αλλαγών. Οι απόφοιτοί μας θα μπορούν να υπηρετήσουν τις ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό 
υφιστάμενων υπηρεσιών που προσφέρονται από εκκλησιαστικές κοινότητες, από δημόσιες 
υπηρεσίες (σχολεία, νοσηλευτήρια, στρατόπεδα, την αστυνομία, το Τμήμα Φυλακών, κ.ά.) καθώς 
και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους, κ.ά. 

Εάν είστε ένα άτομο παθιασμένο με την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική προσφορά και 
την ευημερία των κοινοτήτων και των ομάδων, το μεταπτυχιακό αυτό θα σας δώσει τις γνώσεις,            
τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να συμβάλλετε στην πραγματική αλλαγή και βελτίωση της 
ευημερίας των συνανθρώπων σας. 

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
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Μήνυμα από την Ακαδ. Υπεύθ. Διασφάλισης Ποιότητας 

Μαρία Παύλου,  

Επίκουρη Καθηγήτρια 

Κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης οφείλει να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας του διδακτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και των άλλων δραστηριοτήτων 
του και να ενεργεί για την εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας βάσει συγκεκριμένων 
προτύπων.  

 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας (Ε.Ε.Π.) της Θ.Σ.Ε.Κ. έχει ως πρώτιστο στόχο τη 
διασφάλιση της συστηματικής, δομημένης και συνεχούς προσήλωσης της Σχολής στην 
ποιότητα των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών και των αντίστοιχων τίτλων 
σπουδών, στην παροχή επαρκών υποστηρικτικών υπηρεσιών και μαθησιακών πόρων, στην 
καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών της κοινωνίας από τη Σχολή, 
αλλά και στη χαλύβδωση της εμπιστοσύνης του κοινού στο αυτοδιοίκητο της Σχολής.                
Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ε.Ε.Π. της Θ.Σ.Ε.Κ. έχει σχεδιάσει επαρκείς μηχανισμούς και 
διαδικασίες που καλύπτουν όλο το φάσμα λειτουργιών της Σχολής, ενώ καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια να υιοθετεί και να εφαρμόζει τα διεθνών και κυρίως ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών πρότυπα που εισηγείται ο Φορέας ΔΙ.Π.Α.Ε., ο οποίος λειτουργεί ως 
θεματοφύλακας για ζητήματα ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.  

Οι εν λόγω μηχανισμοί και πρότυπα επιτρέπουν, αφενός τη διασφάλιση της ομαλής και 
άρτιας λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ και την προσφορά υψηλής ποιότητας Π.Σ., αφετέρου τη 
συστηματική αυτοαξιολόγηση και αναπροσαρμογή των υφιστάμενων Π.Σ. και των 
διαδικασιών, ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός.  

 

Εκτός από την ποιότητα και την αριστεία η Θ.Σ.Ε.Κ. είναι αφοσιωμένη και στον κοινωνικό 
και ποιμαντικό ρόλο που έχει επωμιστεί, καθώς πεποίθησή μας είναι ότι τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια, αλλά να έχουν τις πύλες τους 
ανοικτές προς την κοινωνία, να αφουγκράζονται και να σφυγμομετρούν τις ανάγκες της, και 
να αξιοποιούν την αριστεία για το κοινό όφελος και την κοινωνική πρόοδο. 

 

Εάν η ποιότητα και η αριστεία αποτελούν για σας ζητούμενο για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευσή σας και θέλετε να φοιτήσετε σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου οι διαπροσωπικές 
σχέσεις έχουν εξέχουσα σημασία σας διαβεβαιώνουμε ότι η Θ.Σ.Ε.Κ. και τα Π.Σ. που 
προσφέρει εξυπηρετούν άψογα αυτές τις ανάγκες. 

 

Μαρία Παύλου 

 



Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου 

Γενικές 

Πληροφορίες 

Με τη φοίτησή σας στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, θα ζήσετε σε ένα εξαιρετικό 
ακαδημαϊκό μαθησιακό περιβάλλον εντός των εγκαταστάσεων της Θ.Σ.Ε.Κ. κάτω από την αιγίδα της 
Εκκλησίας της Κύπρου.  

 

Όπως σημειώνεται στις εκθέσεις  που υπέβαλαν στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. οι Επιτροπές Εξωτερικής 
Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) των Προγραμμάτων σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ.:   

• «η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου είναι ένας οργανισμός μικρού μεγέθους που έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.» (Έκθεση Ε.Ε.Α. για Μ.Α., 2019, σ. 4) 

• «Η Σχολή διαθέτει κατάλληλη σύγχρονη τεχνολογία για εκπαιδευτικούς σκοπούς.»                                      
(Έκθεση Ε.Ε.Α. για Μ.Α., 2019, σ. 9) 

• «Η συνολική υποδομή και οι πόροι είναι υψηλού επιπέδου. Η αισθητική ποιότητα των κτηρίων και 
των εγκαταστάσεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.» (Έκθεση Ε.Ε.Α. για Μ.Α., 2019, σ. 16) 

 

Ειδικά το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. χαρακτηρίστηκε       ως ένα πρόγραμμα: 

• «πρωτοποριακό για τα ακαδημαϊκά δεδομένα: μοναδικό για την κυπριακή πραγματικότητα, και 
ξεχωριστό μέσα στις διεθνείς εκδοχές και παραλλαγές (Ελλάδα, Αμερική, Λίβανος, Σερβία κ.α.).» 
«Εμπεριέχει συστατικά, (άλλα εν ενεργεία και άλλα εν δυνάμει), τα οποία του προσδίδουν                              
α) δυναμική εξέλιξη και β) προοπτική αναπτύξεως. Υπό την συνδρομή συνθηκών και           παρεμβάσεων είναι 
βάσιμο να προσδοκάται ότι μπορούν να αποτελέσουν ιστορικό  σταθμό στα Τριτοβάθμια θεολογικά 
δεδομένα.» (Έκθεση Ε.Ε.Α. για Π.Π.Σ., 2016, σ. 14) 

• «Τα δύο εκ των τριών μελών της Ε.Ε.Α. μετείχαν και στην προ τετραετίας αρχική αξιολόγηση της 
Θεολογικής Σχολής και με ιδιαίτερη ικανοποίηση και μεγάλη άνεση διέγνωσαν τη σημαντική 
εργασία που εν τω μεταξύ κατεβλήθη, την εμφανή πρόοδο σε πολλούς τομείς, τις ελλείψεις που 
καλύφθηκαν, αλλά και εν ταυτώ τη φιλοδοξία και διαρκή εγρήγορση όλων των εμπλεκομένων 
προσώπων της Σχολής για περαιτέρω βελτίωση και επιτυχία του Προγράμματος Σπουδών της. Αυτό, 
εκτός των άλλων, οφείλεται και στην εμπειρία που τα στελέχη της Θ.Σ.Ε.Κ. αποκόμισαν κατά την 
πρώτη πενταετία λειτουργίας ενός Προγράμματος Σπουδών με την ιδιαιτερότητα ότι το «τρέχει» 
επιτυχώς μια Σχολή με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.» (Έκθεση Ε.Ε.Α. για Π.Π.Σ., 2020, σ. 36) 

• «Είναι, πάντως, ακριβές ότι ο λόγος του  αριθμού των φοιτητών προς το συνολικό αριθμό του 
διδακτικού προσωπικού είναι επαρκής για την υποστήριξη και διασφάλιση της ποιότητας του 
Προγράμματος Σπουδών.» (Έκθεση Ε.Ε.Α. για Π.Π.Σ., 2020, σ. 36)  
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• «Η Σχολή έχει σχεδιάσει μια καλή αναλογία διδασκόντων και διδασκομένων ανά τάξη 
σε σχέση με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας. Η εντύπωση της Ε.Ε.Α. είναι ότι οι 
φοιτητές υποστηρίζονται και φροντίζονται καλά.» (Έκθεση Ε.Ε.Α. για Μ.Α., 2019, σ. 14)  

• «Η Ε.Ε.Α. επιθυμεί να επαινέσει την προσέγγιση της Σχολής στην ευημερία των 
φοιτητών. Η Ε.Ε.Α. παρατήρησε σαφή ενθουσιασμό και αφοσίωση ανάμεσα στα μέλη 
του προσωπικού. Η Ε.Ε.Α. εκτιμά την πρόθεση να αυξηθεί το επίπεδο εκπαίδευσης των 
μελών της εκκλησίας και η ικανότητά  τους να αντιμετωπίζουν θέματα διαφόρων ειδών 
που επηρεάζουν την κοινότητα. Η παρουσίαση της Σχολής κατά την επίσκεψη στον 
χώρο έδειξε μεγάλες φιλοδοξίες και υψηλό επίπεδο συμμετοχής στις κοινωνικές 
προκλήσεις.» (Έκθεση Ε.Ε.Α. για Μ.Α., 2019, σ. 4) 

 « Δεν εκβιάζεται η φύση του ελέους.  
Σαν την καλή βροχή πέφτει από τον ουρανό κάτω στη γη.  

Είναι διπλά ευλογημένη – κι αυτόν που δίνει ευλογεί κι αυτόν που παίρνει.» 
(Ουίλιαμ Σαίξπηρ « Ο έμπορος της Βενετίας») 



Ιδρύθηκε το 2015 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.Α.Ν. της Κύπρου  (Αναφορά Εγγραφής: 
Υ.Π.& Π. 7.14.10.37). Η ίδρυσή της γνωστοποιήθηκε στην 
επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26 Ιουνίου 2015 με 
την Κ.Δ.Π. 221/2015. Είναι μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός 
εκπαιδευτικός οργανισμός εγγεγραμμένος στο Υπουργείο 
Οικονομικών. 

Βασικοί Στόχοι της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της 
Κύπρου: 

• να εμπλουτίσει και να διευρύνει τον χώρο της 
ακαδημαϊκής 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 
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. 

• να προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών σε 
κοινότητες, οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους, σχολεία, 
ώστε να τους καταρτίσει θεωρητικά, πρακτικά και 
πνευματικά ικανούς: 
- για να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες ψυχολογίας και 

ερευνητικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις ψυχολογίας 
και συμβουλευτικής σε πραγματικά προβλήματα 
ατόμων και ομάδων, 

- για να οργανώνουν το κοινοτικό κοινωνικό έργο μιας 
ενορίας ή ενός οργανισμού 

- για να συμβάλλουν στην προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας 
ατόμων και ομάδων, 

- για να προσφέρουν την εξειδίκευσή τους σε 
επιστημονικές ομάδες για επίλυση ατομικών και 
κοινωνικών διαφορών. 

Όραμα: 
Η Εκκλησία της Κύπρου οραματίζεται τη λειτουργία της 
«Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της 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. 

Αποστολή: 
H Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου 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 αποφοίτους της να τονώνει, να αναπτύσσει, και να 
διατηρεί την υπηρεσία προς την Εκκλησία και την κοινωνία, 
με βάση την πίστη, το Ελληνορθόδοξο ήθος της Εκκλησίας της 
Κύπρου και τη συμμετοχή στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. 
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Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου 

2019 Μάρτιος Στις 26/3 Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. αξιολόγησε το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην            
Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)». 

Από επιτυχία  

σε επιτυχία 

H Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου παρέχει μια απαράμιλλη εκπαιδευτική 
εμπειρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριές της που αφοσιώνονται στη σπουδή τους για να πετύχουν 
την υψηλότερη δυνατή επίδοση. Οι άριστοι προπτυχιακοί φοιτητές αμείβονται με πλήρη υποτροφία για 
κάλυψη των διδάκτρων τους και μπορούν να περιμένουν να επωφεληθούν από το πραγματικό κέρδος 
που συνοδεύει την αριστεία: τη δυνατότητα να μπουν πιο γρήγορα και πιο δυναμικά στο εργασιακό 
περιβάλλον του  ενδιαφέροντός τους.  
 

Σταθμοί στην πορεία της Σχολής: 

Μάιος Στις 13/5 και 14/5, κατά την 42η Σύνοδο του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., πιστοποιήθηκε το        
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην 
Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)» με έναρξη ισχύος της πιστοποίησης την αρχή του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2021, για πέντε έτη. 

2015 Φεβρουάριος Στις 26/2 υποβλήθηκε η αίτηση για ίδρυση και λειτουργία της Σχολής 
ως Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

2020 Φεβρουάριος Στις 27/2 απόφοιτοι της Θ.Σ.Ε.Κ. περιλήφθηκαν στους αναθεωρημένους πίνακες 
διοριστέων εκπαιδευτικών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας της Κύπρου. 

Ιούνιος Στις 19/6, καταχωρίστηκε η εγγραφή της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της 
Κύπρου στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. του Υ.Π.Π.Α.Ν. της Κύπρου με Αριθμό Εγγραφής: 7.14.10.37. 

Μάρτιος Στις 31/3 απόφοιτοι της Θ.Σ.Ε.Κ., μέσω εξετάσεων, περιλήφθηκαν στους               αναθεωρημένους 
πίνακες διορισίμων εκπαιδευτικών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας της Κύπρου. 

Σεπτέμβριος Εγκαίνια της Σχολής στις 15/9 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον 
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Υποδοχή των πρώτων φοιτητών και έναρξη προσφοράς του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. 

Αύγουστος Στις 28/8 η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε.  αξιολόγησε το ανανεωμένο 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο». 

Οκτώβριος Στις 5/10, βάσει του Κανονισμού της και της σχετικής νομοθεσίας, η Θ.Σ.Ε.Κ. 
αναγνωρίστηκε ως μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. 

Οκτώβριος Στις 30/10 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Γνωστοποίηση           για την 
πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και 
Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)». 

2016 Δεκέμβριος Στις 5/12 Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. αξιολόγησε 
το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο». 

2017 Ιανουάριος Στις 30/3 εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Σπουδαστηρίου και των επιπρόσθετων 
αναπαλαιωμένων κτηρίων από τον Υπουργό Παιδείας και τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. 

Δεκέμβριος Στις 14/12 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση της πρότασης της Θ.Σ.Ε.Κ. για ανανέωση 
του Χάρτη Erasmus για την περίοδο 2021-2027. Απονεμήθηκε εκ  νέου στη Σχολή ο Χάρτης Erasmus. 

Φεβρουάριος Στις 15/2/2017 απονεμήθηκε στη Σχολή ο Χάρτης Erasmus για την 
Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020. 

2021 Ιανουάριος Στις 7/1 ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφού εξέτασε σχετικές αιτήσεις αποφοίτων της Σχολής καθώς 
και τα συνημμένα δικαιολογητικά, με τις πράξεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμούς 
Η9Β8/2020 και Η9Β9/2020 αναγνώρισε τον τίτλο σπουδών «Πτυχίο Θεολογίας» που απονεμήθηκε από τη 
Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου ως πτυχίο ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

Απρίλιος Στις 3/4 και 4/4, κατά την 17η Σύνοδο του Φορέα Δ.Ι.Π.Α.Ε., πιστοποιήθηκε το 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» με έναρξη 
ισχύος της πιστοποίησης την αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, για πέντε έτη. 

2018 Μάρτιος Στις 15/3 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Γνωστοποίηση για 
την πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)». 

Φεβρουάριος Στις 1/2 και 2/2, κατά την 62η Σύνοδο του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., πιστοποιήθηκε           εκ νέου το 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Θεολογία με έναρξη ισχύος της πιστοποίησης την αρχή του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και λήξη το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. 
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Οκτώβριος Στις 12/10 απονεμήθηκε ο πρώτος Τίτλος Σπουδών του πρώτου Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 
ECTS, Μάστερ)» της Θ.Σ.Ε.Κ.: «Master of Arts στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην 
Κοινότητα». 
Νοέμβριος Στις 24/11 ολοκληρώθηκε η Δωρεά προς τη Θ.Σ.Ε.Κ. ολόκληρης της προσωπικής 
Βιβλιοθήκης του μακαριστού Θεόδωρου Παπαδόπουλλου από τη σύζυγό του κ. Ρολάνδα 
Παπαδοπούλλου με τον όρο να παραμείνει ενιαία υπό την ευθύνη του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου, 
ως Προέδρου του Συμβουλίου της Σχολής. Η αποδοχή από τη Θ.Σ.Ε.Κ. της αρτιότερης και 
μεγαλύτερης ίσως προσωπικής Βιβλιοθήκης της Κύπρου, με Κυπρολογικό, Βυζαντινολογικό και 
Θεολογικό ενδιαφέρον, αποτελεί κομβικό σημείο στην ανοδική πορεία της Σχολής.    
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Σεπτέμβριος Στις 6/9 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας η Γνωστοποίηση           για τη δεύτερη 
πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο», με την 
Κ.Δ.Π. 417/2021. 

2019 Οκτώβριος Στις 31/10 το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), αφού 
εξέτασε σχετικές αιτήσεις αποφοίτων της Σχολής καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, 
αναγνώρισε για πρώτη φορά, στη Συνεδρία Συμβουλίου 188/31.10.2019, τον πρώτο τίτλο σπουδών «Πτυχίο 
Θεολογίας» που απονεμήθηκε από τη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου ως τίτλο ισότιμο και 
αντίστοιχο προς  Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου στον κλάδο/ειδίκευση Θεολογίας. 

2022 Μάρτιος Στις 21/3 εγκρίθηκε η αίτηση που υπέβαλε η Θ.Σ.Ε.Κ. για συμμετοχή στη Βασική Δράση 2 
(Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας) του Προγράμματος Erasmus+, με τίτλο «Προάγοντας καθόλα πράσινα  

περιβάλλοντα». Πρόκειται για την πρώτη Δράση που αναλαμβάνει η Θ.Σ.Ε.Κ. ως συντονιστικό ίδρυμα, 
αφού σε όλες τις προηγούμενες δράσεις του Προγράμματος Erasmus+ συμμετείχε ως εταίρος ή  
συμμετείχε μέσω δραστηριοποίησης μελών Δ.Ε.Π. 

Ιούνιος Στις 7/6 απονεμήθηκε ο πρώτος Τίτλος Σπουδών του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών: «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» της Θ.Σ.Ε.Κ.: «Πτυχίο Θεολογίας». 

 



Διεθνείς         

Σχέσεις 

Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, είναι κάτοχος του Χάρτη Erasmus για 
την Ανώτατη Εκπαίδευση 2014-2020 και του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 
2021-2027. 

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, όσο και μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες 
του ακαδημαϊκού προσωπικού, συνάπτει συμφωνίες με Πανεπιστήμια, Σχολές και 
Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, διενεργεί, μεταξύ άλλων, ανταλλαγές φοιτητών/ 
φοιτητριών και μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, αναπτύσσει 
συνεργασίες σε διδακτικό και ερευνητικό επίπεδο, υλοποιεί κοινά ερευνητικά 
προγράμματα και διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια. 

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ έχουν υπογραφεί συμφωνίες με τα 
ακόλουθα ιδρύματα 

• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Παιδαγωγικό Τμήμα, Ελλάδα. 
• Ludwig-Maximilians - Universitaet Muenchen - Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας, 

Πανεπιστήμιο Μονάχου, Γερμανία 
• Valahia University of Targoviste - Faculty of Theology, Ρουμανία 
• “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi - Faculty of Theology, Ρουμανία 
• University of Oradea - Τμήμα Ψυχολογίας, Ρουμανία 
• Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Θεολογική Σχολή, Ελλάδα. 
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Θεολογική Σχολή, Ελλάδα. 
• Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης (Ο.Α.Κ.), Ελλάδα. 
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Ακαδημαϊκό 

προσωπικό 

Το Ακαδημαϊκό προσωπικό της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου 
απαρτίζεται από Κύπριους, Ελλαδίτες και αλλοδαπούς καθηγητές, που έχουν διακριθεί 
σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του Εξωτερικού για το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό 
τους έργο. Επιδίωξη της Σχολής είναι όλοι οι διδάσκοντες να είναι κάτοχοι διδακτορικού 
τίτλου σπουδών και το διδακτικό προσωπικό να εμπλουτίζεται από τη συνεργασία 
με διακεκριμένους Συνεργάτες Ακαδημαϊκούς, οι οποίοι βοηθούν, ώστε η Σχολή να 
προσφέρει υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου προγράμματα σπουδών, να αναπτύσσεται 
και να επιτυγχάνει διεθνή αναγνώριση. 

Έρευνα – 

Ερευνητικό 

Έργο SEMELI 

Η προαγωγή της έρευνας αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες του 
ακαδημαϊκού προσωπικού. Παρά το γεγονός ότι η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας 
της Κύπρου ιδρύθηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
ήδη συντονίζουν ή συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Η πολιτική ανάπτυξης της Θ.Σ.Ε.Κ. ενισχύει και ευνοεί 
την προώθηση της επιστημονικής έρευνας με υπηρεσίες υποστήριξης της έρευνας, 
αλλά και με εσωτερική χρηματοδότηση για ανταγωνιστικές ερευνητικές προτάσεις. 
Το ακαδημαϊκό προσωπικό ενισχύει περαιτέρω αυτή την κατεύθυνση με την υποβολή 
ερευνητικών προτάσεων, τη διεξαγωγή ερευνών και παρεμβατικών προγραμμάτων, τη 
διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, την έκδοση βιβλίων, τη δημοσίευση άρθρων σε 
επιστημονικά περιοδικά και τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. κατάφερε μαζί με 8 άλλους εταίρους από 5 ευρωπαϊκές χώρες να πετύχει 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus KA3 για το Ερευνητικό Έργο SEMELI: 
Socially Excluded youth of MEdia LIteracy. Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση του 
ψηφιακού αποκλεισμού νεαρών κρατουμένων (16-35 ετών), οι οποίοι είναι κοινωνικά 
και γεωγραφικά περιθωριοποιημένοι. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών για την προώθηση της ενσωμάτωσης των νεαρών 
αυτών ατόμων, μέσω της καλλιέργειας κοινών αξιών με την υπόλοιπη κοινωνία μέσω 
του ψηφιακού και μιντιακού γραμματισμού. Είναι το πρώτο έργο στο όποιο η Θ.Σ.Ε.Κ. 
συμμετέχει ως επίσημος εταίρος. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν ερευνητικό έργο 
μέσα από τις εργασίες που υποβάλλουν στο πλαίσιο της αξιολόγησης συγκεκριμένων 
μαθημάτων που το απαιτούν. Κύρια ερευνητική πρόκληση για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές αποτελεί η συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας, που μπορούν να επιλέξουν στο 
τέταρτο έτος των σπουδών τους. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πολλές ευκαιρίες για έρευνα και συμμετοχή 
σε ερευνητικά προγράμματα. Κύρια ερευνητική πρόκληση για τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές αποτελεί η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας, που αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

 



Εκδηλώσεις - 

Επισκέπτες 
Συνέδρια Τα εγκαίνια της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου τελέστηκαν στις 15 

Σεπτεμβρίου 2015 από τον Μακαριώτατο 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. 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 στους χώρους 
της προκαθημένους Εκκλησιών: τον τέως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο ( 14/01/2016),  τον 
Mακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη (28/08/2016), τον Μακαριστό Πατριάρχη 
Σερβίας κ. Ειρηναίο κατά την ειρηνική του επίσκεψη στην  Κύπρο (10/11/2016), τον 
Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο (12/6/21), τον Mακαριώτατο Πατριάρχη 
Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο (9/9/2021), καθώς και πολλούς Μητροπολίτες, Επισκόπους, 
Ηγουμένους Μονών, Υπουργούς, Δημάρχους, επιστήμονες και άλλους πολλούς 
επιφανείς επισκέπτες. 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. καθιέρωσε τη διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων που γίνονται σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας και τα οποία απευθύνονται/προσφέρονται σε εκπαιδευτικούς Μ.Ε.  
Το 1ο Συνέδριο με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας» 
πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου 2016 στην κατάμεστη αίθουσα του Ιδρύματος 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, με τη συμμετοχή 200 θεολόγων εκπαιδευτικών Μ.Ε.  
Το 2ο Συνέδριο με τίτλο: «Ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννου - 355 χρόνια» 
πραγματοποιήθηκε  στις 5 Μαΐου 2017 στις νέες εγκαταστάσεις της Θ.Σ.Ε.Κ.  
Ακολούθησε στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2017 το 3ο Συνέδριο με τίτλο: «150 Χρονιά από τα 
Εγκαίνια του Καθολικού  της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Ανδρέα στην Καρπασία» και 
στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2019 το 4ο Συνέδριο με τίτλο: «Μνήμες και Βιώματα 
Κατεχομένων: Η περίπτωση της Κατωκοπιάς - 700 χρόνια ιστορία, πίστη και παράδοση».  
Το 5ο ετήσιο συνέδριο ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί την 13η Μαρτίου 
2020 με θέμα «Το υψηλόν της Αρχιερωσύνης αξίωμα», αλλά αναβλήθηκε λόγω των 
έκτακτων μέτρων εγκλεισμού που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακά στις 26 Φεβρουαρίου 2021 και ήταν αφιερωμένο στον 
ιδρυτή της Σχολής, που εόρταζε την ίδια ημέρα την τεσσαρακοστή τρίτη επέτειο της 
χειροτονίας του εις Επίσκοπο. 

Μεταξύ 16 - 18 Οκτωβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο St George 
(Χλώρακα-Πάφος) και στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου Συνέδριο, 
υπό την αιγίδα της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β´, με θέμα: 
«Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος: 800 χρόνια από την κοίμησή του». Το συνέδριο 
συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου του 
Εγκλείστου και τη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου και στέφθηκε με μεγάλη 
επιτυχία. 

Πολιτιστικά 

Μεσημέρια – 

Πολιτιστικά 

Απόβραδα 

Η Σχολή διαθέτει υπερσύγχρονη αίθουσα προβολών, η οποία κατά τη διάρκεια 
του ακαδημαϊκού έτους αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, για διαλέξεις με ομιλητές από 
την Κύπρο και το εξωτερικό, όπως επίσης και για την προβολή ντοκιμαντέρ, ομιλιών 
και κινηματογραφικών ταινιών. Πολύ συχνά οι πολιτιστικές αυτές αναζητήσεις 
ακολουθούνται από σχετικές εξορμήσεις για μελέτη πεδίου, εμπλουτίζοντας έτσι τη 
φοιτητική ζωή και δράση και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των μετεχόντων. 

Εξυπηρέτηση 

Λατρευτικών 

Αναγκών 

Η Σχολή, με προσήλωση στο ήθος της Ορθοδοξίας, ταυτισμένη με τις αρχές και 
τις αξίες της Οικουμενικής Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, προσφέρει στους φοιτητές 
και στις φοιτήτριές της το ζωντανό παράδειγμα, που εμπλουτίζει με αγνό και ζωηρό 
τρόπο τις σπουδές και την έρευνά τους, έτσι ώστε η Θ.Σ.Ε.Κ. να αναδεικνύεται σε ένα 
γνήσιο εργαστήρι Ορθοδοξίας και Ορθοπραξίας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, 
σημαντικό ρόλο επιτελεί ο εβδομαδιαίος εκκλησιασμός, και η συμμετοχή των φοιτητών 
και των φοιτητριών στη λειτουργική ζωή. Από το 2015 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2020-21 o κοινός  εκκλησιασμός πραγματοποιείτο στο Παρεκκλήσιο του Αποστόλου 
Βαρνάβα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021/22 ο εκκλησιασμός 
πραγματοποιείται στον Παλαιό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 20 21 
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Διαδικτυακές 

Συναντήσεις 

Αγάπης 

Το Πρόγραμμα “Διαδικτυακές Συναντήσεις Αγάπης”, αναπτύχθηκε από τη Θ.Σ.Ε.Κ. 
κατά την περίοδο έξαρσης της Πανδημίας και στόχο είχε να φέρει σε επαφή, έστω 
και εξ αποστάσεως, σχολεία και οίκους ευγηρίας και άλλα κέντρα και ιδρύματα 
φιλοξενίας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες. Σχολεία που συμμετείχαν 
ετοίμαζαν και πρόσφεραν ψυχαγωγικό πρόγραμμα και εμπλέκονταν σε μια εξ 
αποστάσεως διάδραση με τους ψυχαγωγούμενους. Χριστουγεννιάτικες κάρτες και 
πήλινα στολίδια από μαθητές σχολείων ετοιμάστηκαν και μοιράστηκαν για τους 
ενοίκους/φιλοξενούμενους των κέντρων/ιδρυμάτων που συμμετείχαν στο 
Πρόγραμμα. 

 
 



Προγράμματα Σπουδών 

Προγράμματα 

που 

διατίθενται 

και τίτλοι που 

απονέμονται … 

με μια ματιά 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει δύο προγράμματα σπουδών, ένα προπτυχιακό και ένα 
μεταπτυχιακό. 

Θεολογία  
(4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο) 

Το αρχικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» 
αξιολογήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016, εγκρίθηκε κατά την 17η Σύνοδο του Φορέα 
Δ.Ι.Π.Α.Ε. στις 3 και 4 Απριλίου 2017 και πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεση» του 
Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., με Αρ. Φακ. 7.14.248.001/Ι (Έντυπο 400.2), στις 6 Απριλίου 2017. Το 
πρόγραμμα αυτό βρίσκεται σε ισχύ για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που 
εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-16, 2016-17,2017-18, 2018-19, 2019-20. 

Το τρέχον Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» 
αξιολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 2020, εγκρίθηκε κατά την 62η Σύνοδο του Φορέα 
ΔΙ.Π.Α.Ε. στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2021 και πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεση» του 
Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε., με Αρ. Φακ. 7.14.248.001.001 (Έντυπο 400.1), στις 25 Φεβρουαρίου 
2021. Το πρόγραμμα αυτό ισχύει για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που 
εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-26. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» είναι το πρώτο και το 
μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο πανεπιστημιακού επιπέδου Προπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο. Είναι συμβατικό Π.Σ. αλλά κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας προσφέρεται με μεικτή μάθηση (blended learning), με την 
έγκριση του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. 

Πτυχία Θεολογίας που απονέμει η Θ.Σ.Ε.Κ. κατατέθηκαν από αποφοίτους της 
Σχολής τόσο στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., στην Κύπρο, όσο και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην Ελλάδα, και 
αναγνωρίστηκαν ως πτυχία ισότιμα προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

• Δίδακτρα 3.000€ ετησίως ή 50€ ανά ECTS. 
• Παροχή δωρεάν φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Notebook). 
• Δυνατότητα διεκδίκησης Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας που μπορεί καλύπτει έως 

και 100% των ετήσιων διδάκτρων (τηρουμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων). 
• Δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφιών αριστείας και διακρίσεων από τη Σχολή μέχρι 

και 100%. 
• Δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικότητα φοιτητών Erasmus. 
• Παροχές οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές από πολυμελείς ή/και εμπερίστατες 

οικογένειες. 
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Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα  
(2 Έτη/120 ECTS, Μάστερ) 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και 
Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη/120 ECTS, Μάστερ)» εγκρίθηκε κατά την 42η 
Σύνοδο του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ. 
07.14.248.002 (Έντυπο 400.2.1) στις 20 Μαΐου 2019. 

Προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην έδρα της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία. 
Το πρόγραμμα είναι ακαδημαϊκό και συμβατικό. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
προσφέρεται με μεικτή μάθηση (blended learning), με την έγκριση του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. 

• Δίδακτρα 3.600€ ετησίως ή 60€ ανά ECTS. 
• Δυνατότητα διεκδίκησης Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας μέχρι 3.420€ ετησίως 

(τηρουμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων). 
• Δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας αριστείας και διακρίσεων από τη Σχολή μέχρι και 

2.000€ για το πρώτο έτος σπουδών και μέχρι 1.000€ για το δεύτερο έτος σπουδών. 
• Δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικότητα φοιτητών Erasmus. 
• Παροχές οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές από πολυμελείς ή/και εμπερίστατες 

οικογένειες. 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών «Master of Arts στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και  
Συμβουλευτικής στην Κοινότητα», που απονέμει η Θ.Σ.Ε.Κ.,  κατατέθηκαν από   
αποφοίτους Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής τόσο στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., στην Κύπρο, 
όσο και στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στην Ελλάδα, και    ξεκίνησε η διαδικασία αναγνώρισής τους 
ως Τίτλων Σπουδών ισότιμων προς τους απονεμόμενους από Πανεπιστημιακά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
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Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

Πτυχίο 

Θεολογίας 

(4 έτη) 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος 
Προγράμματος 

Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 
Επίκουρος Καθηγητής 

Καθηγητές Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης 
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος 
Αθανάσιος Παπαρνάκης 
Μαρία Σακελλαρίου 
Γεώργιος Φίλιας 

(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 

Αναπληρωτές Καθηγητές Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη (Μέλος ΔΕΠ) 

Κύριος Ερευνητής Ζήσης Μελισσάκης (Μέλος ΣΕΠ) 

Επίκουροι Καθηγητές Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 
Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 
Μαρία Παύλου 
Ανάργυρος Αναπλιώτης 
Ελένη Οικονόμου 

(Μέλος ΔΕΠ) 
(Μέλος ΔΕΠ) 
(Μέλος ΔΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 

Λέκτορες Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης 
Ιουλία Τελεβάντου 
Χρυσοβαλάντης Κυριάκου 

(Μέλος ΔΕΠ) 
(Μέλος ΔΕΠ) 
(Μέλος ΔΕΠ) 
 

Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος (Μέλος ΣΕΠ) 
Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος 
Πρωτ. Σωκράτης Ανδρέου 
Γιώργος Κουννούσιης 
Καρολίνα Λάμπρου 
Ιωάννης Μπέκος 
Πορφύριος Νταλιάνης 
Αμαλία Προκοπίου 
Ιλιάδα Τοφαρίδου 
Ανδρέας Φούλιας 
Χριστίνα Χατζηαυξέντη 
Ντίνα Μουστερή 
Δημήτρης Ιεροδιακόνου 

(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 
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Όροι εισδοχής φοιτητών/φοιτητριών 

Κριτήρια εισδοχής φοιτητών/φοιτητριών 
Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες 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. 

Προσωπική συνέντευξη 
Οι υποψήφιοι φοιτητές και οι υποψήφιες φοιτήτριες 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 καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη για το Πρόγραμμα Θεολογίας. 
Υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες 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 ή 
GCE O Level στη Νέα Ελληνική (ή προσόν ισότιμο IGCSE ή ισότιμο GCSE Modern Greek)  
με τουλάχιστον βαθμό C. Γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή όποιας άλλης γλώσσας 
είναι δυνατόν να βοηθήσει τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια στη μελέτη ξενόγλωσσης 
βιβλιογραφίας και θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. 

Διαδικασία εισδοχής 
Αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται στην αίτηση εγγραφής, η οποία βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της Σχολής ή/και στο Γραφείο Εισδοχής, μέχρι τις 15 Ιουλίου κάθε έτους και 
οι προσωπικές συνεντεύξεις διενεργούνται κατά τη διάρκεια του Ιουλίου του εκάστοτε 
έτους. 

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 ή 
η υποψήφια δεν είναι απόφοιτοι ελληνικού λυκείου). 
Δήλωση ενδιαφέροντος. 
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Στόχοι 
Οι βασικοί σκοποί του Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας είναι να προετοιμάσουν: 

Β. Δεξιότητες: 
1. Να εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο την αποκτηθείσα γνώση σχετικά με την πολυπλοκότητα 

διαφορετικών νοοτροπιών, κοινωνικών συμπεριφορών και αισθητικών απαντήσεων, καθώς 
και την αλληλεπίδραση θεολογικών ιδεών, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αξιών, 
ιερών κειμένων, μορφών τέχνης, κοινωνικών δεδομένων και πολιτικής. 

2. Να συμμετέχουν σε συζητήσεις θρησκευτικού περιεχομένου και φιλοσοφικών αναζητήσεων. 
3. Να χρησιμοποιούν την επιστημονική ορολογία και μεθόδους στις ομιλίες τους και στα γραπτά τους δοκίμια. 
4. Να μεταδίδουν τη θεολογική γνώση στην κοινωνία. 
5. Να εφαρμόζουν στην πράξη τη θεωρία της διδακτικής θεολογικών και θρησκευτικών δεδομένων. 
6. Να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία για τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων. 
7. Να είναι κάτοχοι μιας δεύτερης γλώσσας. 

(α) επιστήμονες της Θεολογίας, υποψηφίους για να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
(στη Θεολογία αλλά και σε συναφείς επιστήμες), 

(β) θεολόγους εκπαιδευτικούς για να στελεχώνουν επάξια τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως συνειδητά μέλη της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, 

(γ) ικανά στελέχη που να μπορούν να προσφέρουν κοινωνικό έργο και να εργάζονται σε κοινωφελείς ή εκκλησιαστικούς 
οργανισμούς, 

Γ. Ικανότητες: 
1. Να προσεγγίζουν με ευαισθησία θέματα φύλου, πολυπολιτισμικότητας, κοινωνικών προκαταλήψεων, 

αποκλεισμού αλλά και φυσικού περιβάλλοντος. 
2. Να ενεργούν με βάση το ήθος και τη δεοντολογία. 
3. Να αξιολογούν τις νέες και εξελισσόμενες μορφές θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών 

με οικουμενικό πνεύμα και διάθεση καταλλαγής. 
4. Να επεξεργάζονται και να προσεγγίζουν τα κείμενα με κριτικό πνεύμα λαμβάνοντας υπόψη τους 

το ιστορικό υπόβαθρο και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες τομές στη σύγχρονη κοινωνία. 
5. Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες με γνώμονα τη θεολογική επιστήμη. 
6. Να εργάζονται αυτόνομα ή ομαδικά σε διεθνές ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον. 
7. Να έχουν ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής. 
8. Να δρουν με σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο. 
9. Να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη. 

(δ) θεολογικά καταρτισμένους και εμπνευσμένους κληρικούς, για να στελεχώνουν την Εκκλησία της Κύπρου ειδικότερα, αλλά 
και γενικότερα τη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Οι απόφοιτοι του Π.Σ. «Θεολογία (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, ανάλογα με τα 

υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα, την πρακτική άσκηση καθώς και την Πτυχιακή εργασία, αν έχουν επιλέξει, 
αναμένεται να είναι σε θέση να διαθέτουν τις πιο κάτω αναφερόμενες, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες: 

Ἀ. Γνώσεις: 
1. Να γνωρίζουν την ιστορική, κοινωνική, και πολιτιστική σημασία των θρησκευτικών παραδόσεων. 
2. Να κατανοούν κριτικά τους μηχανισμούς με τους οποίους η θρησκευτική πίστη ενδέχεται 

να επηρεάσει και να τροφοδοτήσει τις ηθικές αντιλήψεις και τη συμπεριφορά ατόμων και κοινοτήτων. 
3. Να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους συγκεκριμένες θρησκείες και θρησκευτικοί θεσμοί 

είναι δομημένοι και οργανωμένοι. 
4. Να κατανοούν κριτικά την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ορθόδοξης Παράδοσης, των άλλων 

χριστιανικών ομολογιών, των θρησκειών και των κοινωνιών, στην ιστορία και στον σύγχρονο κόσμο. 
5. Να κατανοούν κριτικά την κοινωνική πραγματικότητα και ιδιαίτερα τα προβλήματά της. 
6. Να κατανοούν κριτικά τον διάλογο μεταξύ των θρησκευτικών παραδόσεων και των φιλοσοφικών συστημάτων. 
7. Να γνωρίζουν τη μεθοδολογία των διάφορων κατευθύνσεων των θεολογικών 

σπουδών καθώς και τη φύση της θεολογικής έρευνας και του προβληματισμού. 
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Διάρκεια σπουδών - Όροι αποφοίτησης - 
Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 
- European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος Σπουδών «Θεολογία, (4 έτη/240ECTS, Πτυχίο)», της Θεολογικής Σχολής της 
Εκκλησίας της Κύπρου για να αποκτήσουν πτυχίο Θεολογίας, χρειάζεται να αποκτήσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των 
διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων (ECTS). 
Για να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες μονάδες ECTS χρειάζεται να παρακολουθήσουν σαράντα εννέα (49) από τα εξήντα τρία 
(63) προσφερόμενα μαθήματα και να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία ή να παρακολουθήσουν πενήντα ένα (51) από τα εξήντα τρία 
(63) προσφερόμενα μαθήματα, καθώς επίσης να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος (περιλαμβανομένης της 
συμπλήρωσης χρόνου σχολικής εμπειρίας) και να επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων αυτών 
μπορεί να γίνει σε ελάχιστη περίοδο τεσσάρων (4) ετών, έως μέγιστη περίοδο έξι (6) ετών. Η μέγιστη δυνατότητα που δίνεται σε 
μια φοιτήτρια ή σε έναν φοιτητή για να επαναλάβει εξέταση είναι τρεις (3) φορές. 

Προοπτικές Απασχόλησης Αποφοίτων 
Οι προοπτικές για τους/τις πτυχιούχους Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. προσδιορίζονται από την αποστολή και την 

εκπαιδευτική φιλοσοφία της Θεολογικής Σχολής «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». Βασικοί τομείς επαγγελματικής απασχόλησης είναι ο τομέας της δημόσιας και ιδιωτικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και η στελέχωση της εκκλησιαστικής διακονίας. Παράλληλα, ανοίγονται δυνατότητες 
περιστασιακής ή και μόνιμης απασχόλησης σε διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. 

– ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας των δύο Θεολογικών Σχολών Αθήνας (ΕΚΠΑ) - Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αλλά 
και του Π.Π.Σ. Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. μπορούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ, καθώς 
και μεταπτυχιακή επιστημονική έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα της Θεολογίας, ή συναφών επιστημών κατά 
περίπτωση, που οδηγεί και σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (που χορηγείται από τα Τμήματα) και να 
απασχοληθούν στο ερευνητικό και διδακτικό έργο των Α.Ε.Ι. 

Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες ECTS κατανέμονται στο πρόγραμμα ως ακολούθως: 

• 45 
• 14 
• 4 

Υποχρεωτικά μαθήματα 
Επιλεγόμενα Μαθήματα 

(Υ) 
(Ε) 

214 ECTS 
56 ECTS 
20 ECTS 

2. Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και κάθε μαθήματος που παρέχει θρησκευτική εκπαίδευση 
στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των αποφοίτων των δύο 
Θεολογικών Σχολών Αθήνας (ΕΚΠΑ) - Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στην Κύπρο, για τη διδασκαλία του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτείται από το Σχέδιο Υπηρεσίας: «Πτυχίο Θεολογικής 
Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Ελληνορθόδοξης Θεολογικής Σχολής». Οι πτυχιούχοι 
της Θεολογικής Σχολής, με την αναγνώριση της ισοτιμίας του Πτυχίου τους από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
μπορούν να ασκήσουν το διδακτικό λειτούργημα σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα, σε οργανικές θέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν 
(Πτυχιακή Εργασία που αντιστοιχεί σε δυο μαθήματα 
ή τα δύο (2) μαθήματα Π.Ε. - Περιορισμένης Επιλογής) 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας αποτελείται από τα εξής μέρη: 

• 42 
29 
13 

• 10 
7 
3 

• 11 
9 
2 

Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας 
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας, 
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κλάδου Θεολογίας, 
Μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Δ.Ε.) 
Υποχρεωτικά Μαθήματα Π.Δ.Ε., 
Επιλεγόμενα Μαθήματα Π.Δ.Ε., 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 
Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Παιδείας, 
Επιλεγόμενα Μαθήματα Γενικής Παιδείας, 

(198 ECTS, 68%) 
144 ECTS 
54 ECTS 
(49 ECTS, 17%) 
35 ECTS 
14 ECTS 
(43 ECTS, 15%) 
35 ECTS 
8 ECTS 

Πτυχιακή Εργασία 
Δίνεται η επιλογή στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία κατά τη διάρκεια του 7ου και του 

8ου εξαμήνου των σπουδών τους, αντί για την αντίστοιχη παρακολούθηση δύο μαθημάτων σε θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 
Η πτυχιακή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δέκα (10) πιστωτικές μονάδες ECTS, εκπονείται βάσει των όρων που παρατίθενται 
στον σχετικό Οδηγό και πρέπει να περιλαμβάνει θεωρητική ανασκόπηση της σχετιζόμενης με το θέμα βιβλιογραφίας. Όλη η 
διαδικασία καθορίζεται στον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής. Οι 
Πτυχιακές Εργασίες κατατίθενται στο σχετικό αποθετήριο της Βιβλιοθήκης. 
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– ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Π.Δ.Ε.) 

Προσφέρονται συνολικά δέκα (10) μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Δ.Ε.) που αποσκοπούν στη 
γενική προετοιμασία των φοιτητών και των φοιτητριών, για να μπορούν να διεκδικήσουν θέση στην εκπαίδευση. Επτά (7) 
από αυτά είναι υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, που οδηγούν στην απόκτηση τριάντα (35) μονάδων ECTS. Τρία (3) από αυτά είναι 
επιλεγόμενα (Ε) μαθήματα, που οδηγούν στην απόκτηση επιπρόσθετων πέντε (5) ή δέκα (10) ή δεκατεσσάρων (14) μονάδων 
ECTS. Τα δέκα (10) μαθήματα Π.Δ.Ε. κατανέμονται σε θεματικές περιοχές όπως πιο κάτω: 

Σχολική Εμπειρία απαραίτητη για Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια 

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

Η Σχολική Εμπειρία των φοιτητών και των φοιτητριών της Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρεται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών στα πλαίσια 
του μαθήματος Διδακτική Θρησκευτικών/Σχολική Εμπειρία, ΘΕΟ.430. Είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες και πραγματοποιείται σε συνεννόηση και με την άδεια του Υ.Π.Π.Α.Ν., σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου. Κατά 
τη διάρκεια της Σχολικής Εμπειρίας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Θ.Σ.Ε.Κ. ακολουθούν το ωράριο των σχολικών μονάδων, 
δηλαδή από τις 7.30 π.μ. μέχρι τη 1.35 μ.μ., καλούνται να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα 
Θρησκευτικών και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (π.χ. συνεδρίες, συντονισμός, επιτροπές 
κ.λπ.). Όλη η διαδικασία καθορίζεται στον Οδηγό Σχολικής Εμπειρίας που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα. 

• Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες, 
• Γλωσσικές Δεξιότητες, 

         Τα δύο πιο πάνω μαθήματα περιέχουν ύλη που εξετάζεται στην Κύπρο στις εξετάσεις 

ΘΕΟ.130 (Υ), 
ΘΕΟ.140 (Υ), 

Α΄ 
Α΄ 

εξάμ., 
εξάμ., 

4 ECTS 
4 ECTS 

        για κατάταξη στους πίνακες Διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής  Υπηρεσίας. 

• Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα, 
• Διδακτική Μεθοδολογία, 
• Συμβουλευτική Ψυχολογία, 
• Θέματα Ψυχολογίας, 
• Αναπτυξιακή Ψυχολογία, 

ΘΕΟ.210 (Υ), 
ΘΕΟ.330 (Υ), 
ΘΕΟ.310 (Υ), 
ΘΕΟ.411 (Ε), 
ΘΕΟ.410 (Ε), 

Δ΄ 
Ε΄ 

εξάμ., 
εξάμ., 

5 ECTS 
5 ECTS 
5 ECTS 
5 ECTS 
5 ECTS 

Στ΄ εξάμ., 
Ζ΄ εξάμ., 
Η΄ εξάμ., 

– ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 

Οι κληρικοί απόφοιτοι του Π.Π.Σ. Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ., όπως και οι κληρικοί απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας των 
δύο 

Θεολογικών Σχολών Αθήνας (ΕΚΠΑ) – Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), εντάσσονται στην Α΄ μισθολογική βαθμίδα. 

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 

– ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

• Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών, 
• Παιδαγωγικές Θεωρίες, 

ΘΕΟ.334 (Υ), 
ΘΕΟ.333 (Ε), 

Στ΄ εξάμ., 6 ECTS 
Στ΄ εξάμ., 4 ECTS 

Οι πτυχιούχοι Θεολογίας μπορούν ακόμη να διεκδικήσουν να απασχόληση σε: 

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση οι οποίες εμπεριέχονται στο 
Π.Σ.. 

1. Διοικητικές θέσεις ή/και γραμματειακή υποστήριξη εκκλησιαστικών θρησκευτικών 
οργανισμών και ιδρυμάτων όπως Ι. Μητροπόλεις, εκκλησιαστικές ενορίες, θρησκευτική διαφώτιση, ιεραποστολικά 
κλιμάκια, διεθνείς θρησκευτικούς φορείς (όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Συμβούλιο Ευρωπαϊκών 
Εκκλησιών - Conference of European Churches) κ.λπ. 

2. Συμβουλευτική σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε ζητήματα 
διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου κ.λπ. 

3. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες, ιδρύματα και επιχειρήσεις. 
4. Οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων προσκυνηματικών και θρησκευτικών περιηγήσεων 

με παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών - εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με 
προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον. 

5. Φύλαξη, τεκμηρίωση και ανάδειξη εκκλησιαστικών αρχείων, βιβλιοθηκών, μουσείων και μνημείων 
θρησκευτικού χαρακτήρα. 

6. Συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας, όπως συμβουλευτικό έργο σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας, σε ιδρύματα εκκλησιαστικών οργανισμών, στη σύνδεση και τον διάλογο 
διαφορετικών θρησκειακών κοινοτήτων, ΜΚΟ και τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες, 
μετανάστες, κ.λπ., καθώς και σε φορείς Προαγωγής Ψυχικής Υγείας. 

• Διδακτική των Θρησκευτικών / Σχολική Εμπειρία, ΘΕΟ.430 (Υ), Ζ΄   εξάμ., 6 ECTS 

Στην Κύπρο, για να διοριστούν στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι απόφοιτοι πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν 
στο Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης που διοργανώνει το Υ.Π.Π.Α.Ν. Με βάση τον «Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμο του 2007» η οργάνωση και διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των 
Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης έχει ανατεθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκοπός του προγράμματος 
είναι η προετοιμασία αποφοίτων πανεπιστημίων για ανάληψη διδακτικού έργου. Τα μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής 
Κατάρτισης διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος (Σεπτέμβριος-Απρίλιος). 

Για φοιτητές εξ Ελλάδος που εγγράφονται στη Θ.Σ.Ε.Κ., έχει ληφθεί πρόνοια για την απαιτούμενη παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια. Στην Ελλάδα «ο Νόμος 4186/2013 άρθρο 36 παρ. 22 εδάφ. ε΄ προβλέπει ότι όσοι φοιτητές εισάγονται από το ακαδημαϊκό 
έτος 2013-14 και εφεξής, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 3848/2010 και το άρθρο 36 παρ. 22 εδάφ. α΄ και ε΄ του Ν. 
4186/2013, θα πρέπει να έχουν βεβαιωμένη την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την παρακολούθηση σχετικού κατ’ επιλογήν 
προγράμματος, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και να διοριστούν στην εκπαίδευση. Για να αποκτήσει 
κάποιος την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει 8 τουλάχιστον μαθήματα που συνθέτουν τις 
τρεις προβλεπόμενες από τον νόμο θεματικές περιοχές: Εκπαίδευσης και Αγωγής, Μάθησης και Διδασκαλίας, Ειδικής Διδακτικής και 
Πρακτικής Άσκησης. Για φοιτητές εξ Ελλάδος που ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις σε οκτώ (8) από τα ανωτέρω μαθήματα θεωρείται 
από τη Θ.Σ.Ε.Κ. ότι κατέχουν την απαιτούμενη από τον σχετικό Νόμο Π.Δ.Ε. 
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Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανά εξάμηνο - Περίοδοι διδασκαλίας 

Α΄ Η Θ.Σ.Ε.Κ. 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 Σεπτεμβρίου 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 Δεκεμβρίου. 

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 με την 
ημερομηνία του Πάσχα. 

Β΄ Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών (περιόδων διδασκαλίας) εβδομαδιαίως, για 12 εβδομαδιαίες συναντήσεις 
ανά εξάμηνο. Η διάρκεια της διδακτικής περιόδου / ώρας διδασκαλίας καθορίζεται ως χρόνος 60 λεπτών. Τα μαθήματα 
κατανέμονται στο πρόγραμμα ως «Υποχρεωτικά Μαθήματα» με τον χαρακτηρισμό (Υ), ως «Επιλεγόμενα μαθήματα» με τον 
χαρακτηρισμό (ΕΠ) ή ως «Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής» με τον χαρακτηρισμό (Π.Ε.). Τα Μαθήματα Περιορισμένης 
Επιλογής μετά την επιλογή τους καθίστανται υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν. Για συγκεκριμένα μαθήματα προαπαιτείται ο 
φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση άλλου συναφούς μαθήματος. Στις περιπτώσεις 
αναγράφεται αυτές στη στήλη «ΠΡΟΑΠ» ο «ΚΩΔΙΚΟΣ» του σχετικού μαθήματος που αποτελεί προαπαιτούμενο. Τα 
μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας φέρουν τον χαρακτηρισμό Π.Δ.Ε. 

Γ΄ Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. 

Δ΄ Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών ονομάζεται: 

Πτυχίο Θεολογίας 
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Πρόγραμμα Σπουδών που εγκρίθηκε κατά την 62η Σύνοδο του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. και βρίσκεται 
σε ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2020/21. 

Διδασκόμενα Μαθήματα - Συνοπτικός πίνακας κατανομής μαθήματων ανά έτος / εξάμηνο 
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B’ ΕTOΣ 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

ΘΕΟ.231 Κανονικό Δίκαιο (Υ) 5 

ΘΕΟ.208 Πατρολογία Β’ (Υ) 5 ΘΕΟ.108 

ΘΕΟ. 218 Ιστορία Δογμάτων (Υ) 5 

ΘΕΟ.204 Αγιολογία (Υ) 5 

ΘΕΟ.240 Αρχαία Ελληνικά Β΄ (Υ) 4 ΘΕΟ.141 

ΘΕΟ.243 Ξένη Γλώσσα Αγγλικά Γ΄ (Υ) 3 ΘΕΟ.144 

ΘΕΟ.278 Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (Υ) 3 

Σύνολο ECTS 30 

 
 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

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

ΘΕΟ.262 Λειτουργικός Χρόνος της Ορθόδοξης Εκκλησίας: ιστορία και θεολογία (Υ) 6 

ΘΕΟ.201 Φιλοσοφία (Υ) 5 

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

ΘΕΟ.241 Αρχαία Ελληνικά Γ΄(Υ) 4 ΘΕΟ.240 

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

Σύνολο ECTS 30 
 

Α’ ΕTOΣ 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS 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) (Π.Δ.Ε.) 4 

ΘΕΟ.140 Γλωσσικές Δεξιότητες (Υ) (Π.Δ.Ε.) 4 

ΘΕΟ.160 Πληροφορική Η/Υ (Υ) 4 

ΘΕΟ.143 Ξένη Γλώσσα, Αγγλικά Α΄ (Υ) 3 

Σύνολο ECTS 30 

 
 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

ΘΕΟ.122 Θέματα ιστορίας των χρόνων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (Υ) 5 

ΘΕΟ.161 Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ) 5 

ΘΕΟ.131 Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) (Συνδιδασκαλία) 5 

ΘΕΟ.108 Πατρολογία Α΄ (Υ) 5 

ΘΕΟ.141 Αρχαιά Ελληνικά Α΄ (Υ) 4 

ΘΕΟ.142 Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ) 3 

ΘΕΟ.144 Ξένη Γλώσσα, Αγγλικά Β΄ (Υ) 3 ΘΕΟ.143 

Σύνολο ECTS 30 
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Δ’ ΕTOΣ 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS      ΠΡΟΑΠ. 

ΘΕΟ.440 Χριστιανική Ηθική (Υ) 5 

ΘΕΟ.432 Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ) 5 

ΘΕΟ.430 Διδακτική των Θρησκευτικών/Σχολική Εμπειρία (Y) (Π.Δ.Ε.) 6 ΘΕΟ.334 

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

ΘΕΟ.453 (Eπ) Θεσμοί, Αρχές και Εφαρμογές της Ποιμαντικής Διακονίας της Εκκλησίας     4 

ΘΕΟ.404 (Eπ) Βίος, Συγγράμματα και Θεολογία του Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου 4 

ΘΕΟ.481 (Eπ) Θέματα Χριστιανικού Πολιτισμού – Κύπρος 4 

ΘΕΟ.411 (Eπ) Θέματα Ψυχολογίας (Π.Ε.) (Π.Δ.Ε.) 5 ΘΕΟ.210 

ΘΕΟ.400Α΄ (Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.) 5 

Σύνολο ECTS 30 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

ΘΕΟ.429 Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ) 5 

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

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

ΘΕΟ.471 Βυζαντινή Τέχνη (Υ) 5 

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

ΘΕΟ.488 
(Επ) Ο Άγ. Νικόλαος Καβάσιλας: 

4
 

Η εποχή του, η προσωπικότητα και το συγγραφικό του έργο 

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

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

ΘΕΟ.400Β΄ (Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.) 5 ΘΕΟ.400Α΄ 

Σύνολο ECTS 30 

Υ   Υποχρεωτικό μάθημα Επ (Π.Ε.)    Επιλεγόμενο Περιορισμένης Επιλογής - Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό 
Επ Επιλεγόμενο μάθημα Π.Δ.Ε. Μάθημα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

Γ’ ΕTOΣ 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS 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) (Π.Δ.Ε.) 5 

ΘΕΟ.371 Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ) 5 

ΘΕΟ.341 (Επ) Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία 4 

ΘΕΟ.388 (Επ) Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας & Πατερικής Θεολογίας 4 

ΘΕΟ.380 (Eπ) Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία 4 

ΘΕΟ.383 (Eπ) Ιστορία των σλαβικών Εκκλησιών 4 

Σύνολο ECTS 30 
 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

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

ΘΕΟ.334 Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Y) (Π.Δ.Ε.) 6 

ΘΕΟ.312 Δογματική Β΄ (Υ) 6 ΘΕΟ.311 

ΘΕΟ.342 Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ) 4 

ΘΕΟ.310 Συμβουλευτική Ψυχολογία (Y) (Π.Δ.Ε.) 5 

ΘΕΟ.326 (Eπ) Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων 4 

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

ΘΕΟ.333 (Eπ) Παιδαγωγικές Θεωρίες (Π.Δ.Ε.) 4 

ΘΕΟ.378 (Eπ) Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία 4 

Σύνολο ECTS 30 
 

 
 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 



Πρόγραμμα Σπουδών που εγκρίθηκε κατά τη 17η Σύνοδο του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. με ισχύ από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015/16 μέχρι το 2019/20. Το Π.Σ. εξακολουθεί να ισχύει για φοιτητές που 
εισήχθησαν πριν το 2020/21. 
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B’ ΕTOΣ 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

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

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

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

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 ECTS ΠΡΟΑΠ. 

ΘΕΟ.208 Πατρολογία Β’ (Υ) 5 ΘΕΟ.108 

ΘΕΟ.231 Κανονικό Δίκαιο (Υ) 5 

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 
 

A’ ΕTOΣ 

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS 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 ECTS 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.), Αγγλικά (Eπ) 3 ΘΕΟ.143 

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

Σύνολο ECTS 30 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 



42 43 

Θ
ΕΟ

Λ
Ο

ΓΙ
Κ

Η
 Σ

Χ
Ο

Λ
Η

 Ε
Κ

Κ
Λ

Η
ΣΙ

Α
Σ 

Κ
ΥΠ

Ρ
Ο

Υ
 

Θ
ΕΟ

Λ
Ο

ΓΙ
Κ

Η
 Σ

Χ
Ο

Λ
Η

 Ε
Κ

Κ
Λ

Η
ΣΙ

Α
Σ 

Κ
ΥΠ

Ρ
Ο

Υ
 

 
Δ’ ΕTOΣ 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS      ΠΡΟΑΠ. 

ΘΕΟ.440 Χριστιανική Ηθική (Υ) 5 

ΘΕΟ.429 Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ) 5 

ΘΕΟ.430 Διδακτική των Θρησκευτικών/Σχολική Εμπειρία (Y) (Π.Δ.Ε.) 6 ΘΕΟ.334 

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

ΘΕΟ.463 (Επ) Ημερονύκτιος Ακολουθία και Τυπικό 4 

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

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

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

ΘΕΟ.400Α’ (Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.) 5 ΘΕΟ.230 

Σύνολο ECTS 30 

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS      ΠΡΟΑΠ. 

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

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

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

ΘΕΟ.471 Βυζαντινή Τέχνη (Υ) 5 

ΘΕΟ.455 (Επ) Θέματα Βιοηθικής 4 

ΘΕΟ.426 Eπ) Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων 4 
 

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

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

ΘΕΟ.400Β’ (Eπ) Πτυχιακή (Π.Ε.) 5 ΘΕΟ.400Α’ 

Σύνολο ECTS 30 

Υ   Υποχρεωτικό μάθημα Επ (Π.Ε.)    Επιλεγόμενο Περιορισμένης Επιλογής - Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό 
Επ Επιλεγόμενο μάθημα Π.Δ.Ε. Μάθημα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

Γ’ ΕTOΣ 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS 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) (Π.Δ.Ε.) 5 

ΘΕΟ.310 Συμβουλευτική Ψυχολογία (Y) (Π.Δ.Ε.) 5 

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

ΘΕΟ.341 (Επ) Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία 4 

ΘΕΟ.380 (Eπ) Ελληνική Παλαιογραφία – Κωδικολογία 4 

 

Σύνολο ECTS 30 

 

ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

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

ΘΕΟ.334 Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Y) (Π.Δ.Ε.) 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 Α΄ 3 

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

ΘΕΟ.333 (Eπ) Παιδαγωγικές Θεωρίες (Π.Δ.Ε.) 4 

ΘΕΟ.353 (Eπ) Ποιμαντική Διακονία  4 

Σύνολο ECTS 33 
 

  

 

 

 

  

 

 

 



Περιεχόμενο Μαθημάτων - Περιγραφή μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ΘΕO.121 
Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (Υ) 
Aθανάσιος Παπαρνάκης 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν τα επί μέρους βιβλία 
της Παλαιάς Διαθήκης και τα ιστορικοφιλολογικά προβλήματά 
τους με έμφαση στο περιεχόμενο, τον χαρακτήρα, 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. 

ΘΕO.160 
Πληροφορική Η/Υ (Υ) 
Ιλιάδα Τοφαρίδου 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στις βασικές αρχές 
χρήσης των Η.Υ., με έμφαση στα προγράμματα του Mic- 
rosoft 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. 

ΘΕO.161 
Εισαγωγή στη Χριστιανική Λατρεία (Υ) 
Γεώργιος Φίλιας 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στην επιστήμη της 
Λειτουργικής, 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 λειτουργικό γίγνεσθαι. 

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. 

ΘΕO.130 
Προσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Υ) (Π.Δ.Ε.) 
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθοδηγούνται στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων 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. 

ΘΕO.143 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣA / Aγγλικά A΄ (Υ) 
Καρολίνα Λάμπρου 

Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες με τη βασική ορολογία της θεολογικής επιστήμης 
όπως αυτή διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα. Οι θεολογικές 
έννοιες προσεγγίζονται μέσα από κείμενα όπου οι φοιτητές 
και οι φοιτήτριες εξασκούνται στην κατανόησή τους και στην 
οργάνωση γραπτού και προφορικού λόγου, σε θέματα σχετικά 
με τον κλάδο της Θεολογίας. 

ΘΕO.131 
Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης / Aνάργυρος Aναπλιώτης 

Προσεγγίζεται το ακαδημαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
αναπτύσσονται τα επιστημονικά κείμενα της Θεολογίας. 
Διδάσκονται δεξιότητες μελέτης, ικανότητες βιβλιογραφικής 
επισκόπησης, συγγραφής ακαδημαϊκού δοκιμίου και τα 
βασικά στάδια εκπόνησης πτυχιακής μελέτης. Διδάσκονται 
επίσης οι μέθοδοι έρευνας των κοινωνικών επιστημών. 

ΘΕO.125 
Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη (Υ) 
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν τα επί μέρους βιβλία 
της Καινής Διαθήκης και τα ιστορικοφιλολογικά 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. 

ΘΕO.140 
Γλωσσικές Δεξιότητες (Υ)  (Π.Δ.Ε.) 
Χριστίνα Χατζηαυξέντη 

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των γλωσσικών 
δεξιοτήτων (παραγωγικών και προσληπτικών) των φοιτητών 
και των φοιτητριών τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό 
λόγο. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει στη διδασκαλία των 
απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών: α) για την παραγωγή 
γραπτού νεοελληνικού λόγου (σύνδεση όρων πρότασης, 
σύνδεση προτάσεων, παράγραφος, σύνδεση παραγράφων 
κ.λπ.)· β) για την καλύτερη κατανόηση του γραπτού λόγου και 
την επιτυχή προσπέλαση σύνθετων κειμένων· και γ) για την 
παραγωγή προφορικού λόγου. Τέλος, το μάθημα αποσκοπεί 
στη βελτίωση της ορθογραφίας των φοιτητών και των 
φοιτητριών, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και στην 
εμβάθυνση στις σημασιολογικές χροιές μέσω συγκεκριμένων 
παραδειγμάτων και ασκήσεων. 

ΘΕO.122 
Θέματα Ιστορίας των Χρόνων της Παλαιάς και της Καινής 
Διαθήκης (Υ) 
Αμαλία Προκοπίου-Νεοκλέους 

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. 

ΘΕO.108 
Πατρολογία A΄ (Υ) 
Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης 

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

ΘΕO.181 
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Α´ (Υ) 
Χρυσοβαλάντης Κυριάκου 

Το μάθημα αναφέρεται στην ιστορία της ίδρυσης και 
εξάπλωσης της Εκκλησίας στους αποστολικούς χρόνους, 
τον θρησκευτικό συγκρητισμό, την αυτοκρατορική 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. 
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Περιεχόμενο Μαθημάτων - Περιγραφή μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ΘΕO.141 
Αρχαία Ελληνικά Α΄ (Υ) 
Μαρία Παύλου 

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες στην αρχαία ελληνική γλώσσα και να διασαφηνίσει 
βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές και λεξιλόγιο της 
αρχαίας ελληνικής. Επίσης, αποσκοπεί στο να καλλιεργήσει 
στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τις απαιτούμενες 
γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν 
σε μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη ευχέρεια απλά 
εκκλησιαστικά κείμενα στο πρωτότυπο. 

ΘΕO.218 
Ιστορία Δογμάτων (Υ) 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος 

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. 

κειμενικών ειδών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξασκούνται 
σε δεξιότητες οργάνωσης και παραγωγής γραπτού και 
προφορικού λόγου, σε θέματα σχετικά με τον κλάδο της 
Θεολογίας. 

ΘΕO.243 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣA / Aγγλικά Γ΄ (Υ) 
Καρολίνα Λάμπρου 

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ. 144, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες εξασκούνται στη χρήση της βασικής ορολογίας της 
θεολογικής επιστήμης όπως αυτή διατυπώνεται στην Αγγλική 
γλώσσα και στη διατύπωση συλλογισμών και επιχειρημάτων 
κατά την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Επίσης, 
εξασκούνται περαιτέρω στην αναγνώριση των σχετικών με 
την επιστήμη της Θεολογίας κειμενικών ειδών στην Αγγλική 
γλώσσα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καθοδηγούνται στην 
κατάρτιση και ενημέρωση λεξικογραφικής βάσης, ανάλογα με 
τις ακαδημαϊκές τους ανάγκες. 

ΘΕO.231 
Κανονικό Δίκαιο (Υ) 
Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος 

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. 

ΘΕO.142 
Aρχαία Εβραϊκή Γλώσσα (Υ) 
Aμαλία Προκοπίου-Νεοκλέους 

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και στις 
φοιτήτριες 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. 

ΘΕO.204 
Aγιολογία (Υ) 
Aρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης 

Ειδολογική κατάταξη αγιολογικών κειμένων και εξοικείωση 
με τη βασική αγιολογική ορολογία και τις πηγές. Γνωριμία με 
τους σημαντικότερους συγγραφείς αγιολογικών κειμένων και 
τους κυριότερους 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. 

ΘΕO.278 
Βυζαντινή Μουσική Εκτέλεση (Υ) 
Δημήτρης Ιεροδιακόνου 

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. 

ΘΕO.208 
Πατρολογία B΄ (Υ) 
Aρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης 

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.108, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες διδάσκονται τα εισαγωγικά προβλήματα στη 
μελέτη των Πατέρων και των εκκλησιαστικών συγγραφέων 
(9ο – 15ο αι.) και τις μεθοδολογικές, θεολογικές, φιλολογικές 
και ιστορικοκοινωνικές 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). 

ΘΕO.281 
Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β´(Υ) 
Χρυσοβαλάντης Κυριάκου 

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. 

ΘΕO.144 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣA / Aγγλικά Β΄ (Υ) 
Καρολίνα Λάμπρου 

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ. 143, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες εμβαθύνουν στη βασική ορολογία της θεολογικής 
επιστήμης όπως αυτή διατυπώνεται στην Αγγλική γλώσσα. 
Η προσέγγιση των εννοιών επιτυγχάνεται με την κατανόηση 
κειμένων και την αναγνώριση της τροπικότητας διάφορων 

ΘΕO.240 
Aρχαία Ελληνικά Β΄ (Υ) 
Μαρία Παύλου 

Το μάθημα στοχεύει να ολοκληρώσει την εισαγωγή των 
φοιτητών και των φοιτητριών (που άρχισε με το ΘΕΟ 141) 
σε βασικές γραμματικές και συντακτικές δομές και λεξιλόγιο 
της αρχαίας ελληνικής, παρέχοντάς τους μια συνολική εικόνα 
των σημαντι-κότερων γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. 
Επιπρόσθετα, αποσκοπεί στο να εξασκήσει τους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες ώστε να προσεγγίζουν με τη βοήθεια λεξικού 
και άλλων βιβλίων αναφοράς βασικές πηγές της Θεολογίας, 
όπως η Μετάφραση των Ο´, η Καινή Διαθήκη, τα Πατερικά 
κείμενα κ.ά.. 46 47 
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ΘΕO.262 
Λειτουργικός Χρόνος της Ὁρθόδοξης Εκκλησίας: 
Ιστορία και Θεολογία (Υ) 
Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 

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. 

ΘΕO.325 
Ερμηνεία Καινής Διαθήκης (Υ) 
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος 

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.125, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες 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. 

Προσδιορίζονται τα ιδιαίτερα ερμηνευτικά και θεολογικά 
προβλήματα των εξεταζόμενων βιβλίων και επιχειρείται η 
λύση τους με τη συμβολή των γνωμών των εκκλησιαστικών 
πατέρων και συγγραφέων και τα πορίσματα της νεότερης 
επιστημονικής έρευνας. 

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 καθορισθέντα, 
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. 

ΘΕO.241 
Αρχαία Ελληνικά Γ΄ (Υ) 
Μαρία Παύλου 

Το μάθημα στοχεύει να διέλθει πιο σύνθετα συντακτικά 
φαινόμενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως η χρήση 
της υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής έγκλισης 
στον ανεξάρτητο και εξαρτημένο λόγο. Στοχεύει, επίσης, 
να καλλιεργήσει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τις 
απαιτούμενες γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση 
να κατανοούν σε μεγαλύτερο βάθος και με μεγαλύτερη 
ευχέρεια σύνθετα εκκλησιαστικά κείμενα στο πρωτότυπο. 
Η προσέγγιση των γραμματικο-συντακτικών φαινομένων 
επιτυγχάνεται μέσω της φιλολογικής και γλωσσικής ανάλυσης 
κειμένων των Τριών Ιεραρχών. 

ΘΕO.330 
Διδακτική Μεθοδολογία (Υ)   (Π.Δ.Ε.) 
Μαρία Σακελλαρίου 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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. 

ΘΕO.201 
Φιλοσοφία (Υ) 
Ιωάννης Μπέκος 

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

ΘΕO.364 
Θεία Λειτουργία και Ομιλητική (Υ) 
Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 

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 λειτουργικά 
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. 

ΘΕO.210 
Θεωρίες της Ψυχολογίας για την Προσωπικότητα (Υ)  (Π.Δ.Ε.) 
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης 

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

ΘΕO.371 
Χριστιανική Αρχαιολογία (Υ) 
Ανδρέας Φούλιας 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στη Χριστιανική 
Αρχαιολογία, 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 σαρκοφάγοι, η θρησκευτική ζωγραφική, η 
χριστιανική γλυπτική, η ζωγραφική των εικόνων και η θεολογία 
τους μέχρι την εποχή της εικονομαχίας. 

ΘΕO.221 
Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Ἀ΄(Υ) 
Πορφύριος Νταλιάνης 

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.121, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες 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. 

ΘΕO.311 
Δογματική A΄(Υ) 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος 

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.218, παρουσιάζεται η 
συστηματική έκθεση των δογματικών αληθειών της 
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ΘΕO.388 
Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής 
Θεολογίας (ΕΠ.) 
Πρωτ. Σωκράτης Ανδρέου 

Το μάθημα σκοπό έχει την περαιτέρω θεολογική μελέτη 
και εμβάθυνση στη νηπτική και ησυχαστική παράδοση της 
Εκκλησίας, η οποία ξεκινά από τους πρώτους χριστιανικούς 
αιώνες, συνεχίζεται στους επόμενους αιώνες της 
εκκλησιαστικής ιστορίας με αποκορύφωμα τις ησυχαστικές 
έριδες του 14ου αιώνα, φθάνει τη φιλοκαλική αναγέννηση 
των Κολλυβάδων πατέρων, αλλά και τη σύγχρονη πνευματική 
πραγματικότητα. 

ΘΕO.312 
Δογματική Β΄ (Υ) 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος 

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 Ορθόδοξης Δογματικής της Ανατολικής 
Εκκλησίας προς τη Δογματική της Δυτικής Εκκλησίας. 
Προσεγγίζονται θέματα αιρέσεων της Αρχαίας Εκκλησίας, οι 
Οικουμενικές Σύνοδοι, το Filioque και η Δογματική προβαίνει 
σε διάλογο με την Ηθική, με άλλες θρησκείες και τον 
σύγχρονο κόσμο. 

και μικρογράμματους. Δύνανται να αναλύουν τη δομή ενός 
χειρόγραφου κώδικα και να τον χρονολογούν κατά προσέγγιση 
και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. 

θεωρίας και ορισμένων τεχνικών της Συμβουλευτικής στην 
καθημερινή πρακτική των φοιτητών και των φοιτητριών. 

ΘΕO.326 
Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων (ΕΠ.) 
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος 

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». 

ΘΕO.383 
Ιστορία των σλαβικών Εκκλησιών (ΕΠ.) 
Ελένη Οικονόμου 

Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει στους φοιτητές και 
στις φοιτήτριες τους μεγάλους ιστορικούς σταθμούς των 
Σλαβικών Εκκλησιών, από τον εκχριστιανισμό των Σλάβων 
έως τη δημιουργία των τοπικών αυτοκέφαλων Εκκλησιών και 
μέχρι σήμερα. Επίσης, διευρύνει τον πνευματικό ορίζοντα 
των φοιτητών και των φοιτητριών με τη γνώση της «άλλης» 
Ευρώπης με την εισαγωγή τους σε θέματα σλαβικής 
πνευματικότητας και πολιτισμού με απώτερο σκοπό την 
κατανόηση και ερμηνεία γεγονότων του παρελθόντος και της 
σύγχρονης εποχής. 

ΘΕO.341 
Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία (ΕΠ.) 
Μαρία Παύλου 

Το μάθημα στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες στα σημαντικότερα είδη ποιητικού και πεζού λόγου 
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω: α) της γνωριμίας τους με σημαντικούς εκπροσώπους 
αυτών των ειδών και κάποια αντιπροσωπευτικά έργα τους· 
β) της εξοικείωσής τους με τα βασικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα εκάστου γραμματολογικού είδους (διάλεκτος, 
μέτρο, ύφος κ.λπ.)· γ) της εξέτασης των διαφόρων ειδών στο 
χωροχρονικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται, ακμάζουν και 
παρακμάζουν αλλά και σε συνάρτηση μεταξύ τους· δ) στη 
διαχρονική εξέταση των σημαντικότερων γραμματολογικών 
ειδών της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τέλος, επιδιώκεται 
διασύνδεση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με τη 
χριστιανική γραμματεία. 

ΘΕO.342 
Βυζαντινή Γραμματολογία (Υ) 
Χριστίνα Χατζηαυξέντη 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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. 

ΘΕO.382 
Εκκλησία της Κύπρου και Εκπαίδευση (ΕΠ.) 
Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 

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 
και οι φοιτήτριες 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 και 
οι φοιτήτριες αποκτούν δεξιότητες μελέτης και καταγραφής 
αρχειακού υλικού στο συγκείμενο του μαθήματος. 

ΘΕO.381 
Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου (Υ) 
Χρυσοβαλάντης Κυριάκου 

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. 

ΘΕO.310 
Συμβουλευτική Ψυχολογία (Υ) (Π.Δ.Ε.) 
Ντίνα Μουστερή 

Προσεγγίζονται οι θεωρίες και οι βασικές αρχές 
της Συμβουλευτικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν κριτικά τα δυο βασικά 
επιστημολογικά μοντέλα, το εμπειρικό/ ρεαλιστικό και το 
πολιτισμικό/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 της ένταξης της 

ΘΕO.334 
Παιδαγωγική και Μάθημα Θρησκευτικών (Υ)  (Π.Δ.Ε.) 
Μαρία Σακελλαρίου 

Το μάθημα των Θρησκευτικών προσεγγίζεται παιδαγωγικά και 
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες διδάσκονται διάφορες θεωρίες 
που σχετίζονται με αντίστοιχες παιδαγωγικές και μορφωτικές 
θεωρήσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται, επίσης, 
να κρίνουν θεωρίες και προβληματισμούς που αφορούν τη 
Σχολική Θρησκευτική Παιδεία. 

ΘΕO.380 
Ελληνική Παλαιογραφία - Κωδικολογία (ΕΠ.) 
Ζήσης Μελισσάκης 

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και στις 
φοιτήτριες να γνωρίσουν την ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής 
γραφής μέσα από χειρόγραφα και κώδικες μεγαλογράμματους 
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ΘΕO.333 
Παιδαγωγικές Θεωρίες (ΕΠ.)  (Π.Δ.Ε.) 
Μαρία Σακελλαρίου 

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

ΘΕO.432 
Κοινωνιολογία της Θρησκείας (Υ) 
Γιώργος Κουννούσιης 

Εξετάζονται οι σχέσεις θρησκείας και κοινωνίας και γίνεται μία 
εισαγωγή στην κοινωνιολογική προσέγγιση του θρησκευτικού 
φαινομένου. Αναδεικνύονται τα κοινωνικά γενεσιουργά αίτια 
του θρησκευτικού φαινομένου και διερευνώνται τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του θρησκευτικού κοινωνικού χώρου, καθώς 
και οι σχέσεις Κοινωνιολογίας και Θρησκείας. 

ΘΕO.453 
Θεσμοί, Aρχές και Εφαρμογές της Ποιμαντικής Διακονίας της 
Εκκλησίας (ΕΠ.) 
Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 

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 και των φοιτητριών στο 
ποιμαντικό και ενοριακό έργο της Εκκλησίας: κατήχηση 
σε παιδιά, εφήβους και νέους, ποιμαντική διακονία της 
οικογένειας, η τοπική Εκκλησία μπροστά στα κοινωνικά 
προβλήματα. 

τουρισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και η δυναμική 
της μουσειακής αγωγής μαζί με τις πολλές προοπτικές της. 

ΘΕO.411 
Θέματα Ψυχολογίας (ΕΠ. - Π.Ε.)  (Π.Δ.Ε.) 
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 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 
ψυχολογίας. 

ΘΕO.430 
Διδακτική των Θρησκευτικών/ Σχολική εμπειρία (Υ)  (Π.Δ.Ε.) 
Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.334, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες 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 και 
οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται επίσης στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. 

ΘΕO.378 
Βυζαντινή Μουσική Υμνογραφία (ΕΠ.) 
Δημήτρης Ιεροδιακόνου 

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. 

ΘΕO.404 
Βίος, συγγράμματα και θεολογία του Aγίου Νεοφύτου του 
Εγκλείστου (ΕΠ.) 
Χρυσοβαλάντης Κυριάκου 

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

ΘΕO.429 
Ιστορία Θρησκευμάτων (Υ) 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος 

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. 

ΘΕO.421 
Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης Β’ (Υ) 
Αθανάσιος Παπαρνάκης 

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.221, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες 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. 

ΘΕO.440 
Χριστιανική Ηθική (Υ) 
Ιωάννης Μπέκος 

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 σχετίζεται 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. 

ΘΕO.425 
Ερμηνεία Καινής Διαθήκης Β΄ (Υ) 
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος 

Σε συνέχεια του μαθήματος ΘΕΟ.325, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες προσεγγίζουν ερμηνευτικά αντιπροσωπευτικές 
επιστολές του Αποστόλου Παύλου, με τη συμβολή της 
πατερικής ερμηνευτικής και των σύγχρονων ερμηνευτικών 
μεθόδων. Ανακαλύπτουν τις περιεχόμενες 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. 

ΘΕO.481 
Θέματα Χριστιανικού Πολιτισμού – Κύπρος (ΕΠ.) 
Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 

Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να 
εμβαθύνουν στη μελέτη των ιστορικών, θρησκευτικών και 
κοινωνικών καταβολών του Χριστιανικού Πολιτισμού. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα από την επαφή με τις τέχνες και την εν 
γένει χριστιανική πολιτιστική κληρονομιά. Αναγνωρίζεται η 
μεγάλη σημασία, αξία και θέση της στον παγκόσμιο πολιτισμό. 
Παρουσιάζεται ο προσκυνηματικός και θρησκευτικός 
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ΘΕO.408 
Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων (Υ) 
Αρχιμ. Νικόλαος Ιωαννίδης 

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.208 γίνεται εισαγωγή στην 
Πατερική ερμηνευτική (γενικές αρχές, προϋποθέσεις και 
μέθοδοι ερμηνείας). Παρουσιάζο-νται 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 
πατερικών κειμένων (Καππαδοκών Πατέρων, Ιωαν. 
Χρυσοστόμου, Ιωάννου Δαμασκηνού κ.ά.). 

ΘΕO.407 
Αποστολή της Εκκλησίας στον Σύγχρονο Κόσμο (ΕΠ.) 
Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 

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. 

ΘΕO.410 
Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΕΠ. - Π.Ε.)  (Π.Δ.Ε.) 
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εισάγονται στις αρχές που 
διέπουν την ανάπτυξη του ανθρώπου, εστιάζοντας στη 
γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ανάπτυξή 
του σε καθένα από τα κυριότερα στάδια της ζωής του. Οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να αξιοποιήσουν 
τις γνώσεις τους τόσο για την κατανόηση των ηλικιακών 
θεμάτων μαθητών και ενοριτών, όσο και για τη βελτίωση της 
επικοινωνίας μαζί τους, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανών 
προβληματικών συμπεριφορών και στάσεων. ΘΕO.488 

O Aγ. Νικόλαος Καβάσιλας: Η Εποχή του, η Προσωπικότητα 
και το Συγγραφικό του Έργο (ΕΠ.) 
Χριστίνα Χατζηαυξέντη 

Το μάθημα σκοπό έχει να βοηθήσει τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες να εμβαθύνουν στην πλούσια θεολογία της 
ύστερης βυζαντινής περιόδου μέσα από τη μελέτη του βίου 
και του μεγάλου θεολογικού συγγραφικού έργου του Αγίου 
Νικόλαου του Καβάσιλα. Παράλληλα οι φοιτητές γνωρίζουν 
τόσο το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο και τα προβλήματα 
της εποχής του Αγίου, όσο και άλλες πνευματικές και 
θρησκευτικές μορφές της ύστερης βυζαντινής περιόδου. 

ΘΕO.471 
Βυζαντινή Τέχνη (Υ) 
Ανδρέας Φούλιας 

Η εξέλιξη της Βυζαντινής Τέχνης από την αναστήλωση 
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. Επεξηγείται 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 και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται 
στην τεχνοϊστορική ορολογία και ξεναγούνται σε σχετικά 
πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται στην Κύπρο. 

ΘΕO.400 A΄ & Β΄ 
Πτυχιακή Εργασία (ΕΠ. - Π.Ε.) 
Συντον.: Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν τα απαραίτητα 
εφόδια (γνώσεις 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. 

ΘΕO.455 
Θέματα Βιοηθικής (ΕΠ.) 
Ιωάννης Μπέκος 

Με προαπαιτούμενο το ΘΕΟ.440, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες 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 
αφετηρίες της κυρίαρχης στην εποχή μας βιοηθικής. 
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

6
6
 

 

« Eπειδή, με τη χάρη που μου δόθηκε, λέω σε κάθε έναν που είναι ανάμεσά σας,  
να μη φρονεί ψηλότερα από ό,τι πρέπει να φρονεί, αλλά να φρονεί ώστε να σωφρονεί,  

σύμφωνα με το μέτρο τής πίστης, που ο Θεός μοίρασε σε κάθε έναν. Eπειδή, όπως σε ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη,  
όλα όμως τα μέλη δεν έχουν το ίδιο έργο· έτσι και εμείς οι πολλοί ένα σώμα είμαστε εν Xριστώ, και ο καθένας μέλη με τους άλλους.  

Έχοντας δε διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με τη χάρη που δόθηκε σε μας, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία τής πίστης·  
είτε διακονία, ας καταγινόμαστε στη διακονία· είτε κάποιος διδάσκει, ας καταγίνεται στη διδασκαλία· είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή·  

αυτός που μεταδίδει, ας μεταδίδει με απλότητα· ο προϊστάμενος, ας προΐσταται με επιμέλεια· αυτός που ελεεί, ας ελεεί με πρόσχαρη διάθεση.» 
(Παύλου Προς Ρωμαίους 12:3-7) 



Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 

Εφαρμογές 

Ψυχολογίας    

και 

Συμβουλευτικής 

στην Κοινότητα 

(2 έτη) 

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη 
Προγράμματος 

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Καθηγητές Αγγελική Λεονταρή 
Ηλίας Μπεζεβέγκης 

(Μέλος ΣΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 

Αναπληρωτές Καθηγητές Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη (Μέλος ΔΕΠ) 

Επίκουροι Καθηγητές Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 
Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 

(Μέλος ΔΕΠ) 
(Μέλος ΔΕΠ) 

Λέκτορες Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης 
Ιουλία Τελεβάντου 
Μύρια Κκάλη 

(Μέλος ΔΕΠ) 
(Μέλος ΔΕΠ) 
(Μέλος ΣΕΠ) 

Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες Μητροπολίτης Κωνσταντίας 
κ. Βασίλειος 
Ντίνα Μουστερή 

(Μέλος ΣΕΠ) 

(Μέλος ΣΕΠ) 
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Όροι εισδοχής φοιτητών/φοιτητριών 

Κριτήρια εισδοχής φοιτητών/φοιτητριών 
Οι υποψήφιοι φοιτητές και οι φοιτήτριες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμογές 
Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» θα πρέπει να υποβάλουν: 

1. Πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς. 
2. Αναλυτική βαθμολογία. 
3. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
4. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. 
5. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας σε περίπτωση που η γλώσσα 

διδασκαλίας για την απόκτηση Απολυτήριου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Πτυχίου δεν ήταν η Ελληνική γλώσσα. 

6. Δύο συστατικές επιστολές (Προτιμότερο από καθηγητή ή/και εργοδότη). 
7. Προσωπική δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να τεκμηριώνουν γραπτώς τους 

λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. 

Προσωπική συνέντευξη. 

Οι υποψήφιοι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται απαραίτητα να παρουσιαστούν σε 
προσωπική συνέντευξη, που διοργανώνει το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών. Η συμμετοχή 
σε προσωπική συνέντευξη έχει βαρύνουσα σημασία για την προσφορά ή όχι θέσης για 
φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην 
Κοινότητα». Οι υποψήφιοι θα υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής τους λόγους 
για τους οποίους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο πρόγραμμα και θα διαπιστωθεί η 
επάρκεια και η ετοιμότητά τους για την επιλογή και φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα». 

Γλωσσικές Απαιτήσεις: 

Η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα». Υποψήφιοι φοιτητές 
και υποψήφιες φοιτήτριες εξωτερικού που δεν είναι απόφοιτοι Ελληνικού Λυκείου, 
μπορούν να γίνουν  δεκτοί και δεκτές με βάση τα αποτελέσματα αναγνωρισμένων 
εξετάσεων: π.χ. να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ελληνομάθειας ή GCE 
O Level στη Νέα Ελληνική (ή προσόν ισότιμο IGCSE ή ισότιμο GCSE Modern Greek) με 
τουλάχιστον βαθμό C. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν καθώς 
θα βοηθήσει τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια στη μελέτη και της ξενόγλωσσης 
βιβλιογραφίας. 
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Διαδικασία εισδοχής: 
Αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται στην αίτηση εγγραφής, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Σχολής ή/και στο Γραφείο Εισδοχής, 
μέχρι τις 15 Ιουλίου κάθε έτους και οι προσωπικές συνεντεύξεις διενεργούνται κατά τη διάρκεια του Ιουλίου του εκάστοτε έτους. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 
Οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, MA) της 
Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, αναμένεται να είναι σε θέση: 

1. Να αξιοποιούν τις γνώσεις των σύγχρονων θεωριών και ερευνητικών τεκμηρίων 
για τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη, παιδιών, εφήβων και ενηλικών στην κατανόηση και 
διαχείριση των θεμάτων που τους απασχολούν. 
Να κατανοούν και να εφαρμόζουν στα πλαίσια του έργου που θα επιτελούν (π.χ. 
Κοινωνική Διακονία, Εκπαίδευση, Διοίκηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών) τα θεμέλια και τις αρχές της Ορθόδοξης 
Θεολογίας. 
Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν θέματα δεοντολογίας που προκύπτουν κατά τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση μιας έρευνας ή παρέμβασης. 
Να σχεδιάζουν εμπειρική έρευνα με βάση ερευνητικά ερωτήματα, επιλέγοντας την κατάλληλη δειγματοληψία 
και τα κατάλληλα μέσα συλλογής δεδομένων και να μπορούν να παρουσιάζουν επιστημονικές εργασίες. 
Να προσεγγίζουν κριτικά ερευνητικά άρθρα και να εντοπίζουν πρακτικές εφαρμογές 
των πορισμάτων τους στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. 
Να εφαρμόσουν βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες, όπως είναι η ενεργητική και η «διπλή» ακρόαση, 
η αποδόμηση της προβληματικής ιστορίας, η αξιοποίηση δυνάμεων και ικανοτήτων και η προώθηση επιθυμητών 
αλλαγών. 
Να επικοινωνούν ικανοποιητικά χρησιμοποιώντας τις τεχνικές συμβουλευτικής με παιδιά και εφήβους, 
ώστε να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και την αντίστασή τους και να τα βοηθήσουν να αντικαταστήσουν τις 
δυσλειτουργικές συμπεριφορές με υγιείς επιλογές. 
Να εντοπίζουν/ ανιχνεύουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αναγνωρίζοντας τα όρια του παθολογικού 
από το φυσιολογικό σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και να διενεργούν σχετικές και κατάλληλες παραπομπές. 
Να κατανοούν εις βάθος και να αξιοποιούν γνώσεις, σύγχρονες τεχνικές 
πρακτικές βασισμένες σε ερευνητικά τεκμήρια (evidence based practices) σε εξειδικευμένες θεματικές της 
εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (π.χ., διαχείριση θυμού, διαχείριση απώλειας πένθους, στήριξη ατόμων με επάρατες 
νόσους ή χρόνιες ασθένειες και των συγγενών τους, γονικές δεξιότητες, διαπολιτισμικές δεξιότητες, κ.λπ.). 

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 

ή η υποψήφια δεν είναι απόφοιτοι ελληνικού λυκείου). 
• Δήλωση ενδιαφέροντος. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. Να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα ή ομάδες, τα οποία βρίσκονται 
σε συγκεκριμένη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση (αυτοκτονικό ιδεασμό, ανορεξία, κατάχρηση ουσιών, εφηβικών 
κρίσεων, κ.λπ.) και να είναι ικανοί να κάνουν μια σωστή παραπομπή σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 

11. Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις τεκμηριωμένες πρακτικές από τις θεωρίες και τις έρευνες 
για τη νεανική παραβατικότητα στο να αναγνωρίζουν και να αναλύουν παραβατικές συμπεριφορές και στο να 
εφαρμόζουν πρακτικές για τη μείωση της παραβατικότητας στο σχολείο και στην κοινότητά τους. 

12. Να καθορίζουν και να διερευνούν ένα πρωτότυπο επιστημονικό θέμα, ακολουθώντας επιστημονική μεθοδολογία 
και να καταγράφουν επιστημονικά μια ολοκληρωμένη επιστημονική μονογραφία –Διπλωματική Εργασία. 
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Στόχοι 
Στόχος του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών σε 
κοινότητες, οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους, σχολεία, ώστε να τους 
καταστήσει θεωρητικά, πρακτικά και πνευματικά ικανούς: 
• για να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες ψυχολογίας και ερευνητικά 

τεκμηριωμένες προσεγγίσεις ψυχολογίας και συμβουλευτικής 
σε πραγματικά προβλήματα ατόμων και ομάδων, 

• για να οργανώνουν το κοινοτικό κοινωνικό έργο μιας 
ενορίας ή ενός οργανισμού, 

• για να συμβάλλουν στην προσωπική και κοινωνική 
ανάπτυξη και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας 
ατόμων και ομάδων, 

• για να προσφέρουν την εξειδίκευσή τους σε 
επιστημονικές ομάδες για επίλυση ατομικών και 
κοινωνικών διαφορών. 

 
Το πρόγραμμα, επίσης, προσφέρει την επιλογή για 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται 
να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές ή ερευνητική 
καριέρα να αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και 
γνώσεις. 

 



Εξειδίκευση σε τρεις επιλογές: Διάρκεια σπουδών - Όροι αποφοίτησης - Απαιτήσεις σε ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα, (2 έτη/120ECTS, 
Μάστερ)», της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, για να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο στις Εφαρμογές Ψυχολογίας 
και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα, χρειάζεται να αποκτήσουν τον ελάχιστο αριθμό των εκατό είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων 
(ECTS, που απαιτούνται για τη λήψη του μάστερ), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων. Για να 
συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) χρειάζεται να παρακολουθήσουν έντεκα (11) από τα δεκατέσσερα (14) 
προσφερόμενα μαθήματα, να εκπονήσουν διπλωματική εργασία και να συμπληρώσουν χρόνο πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης να 
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος και να επιτύχουν στις αντίστοιχες εξετάσεις. 

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες θα ακολουθήσουν τις επιλογές: (α) της Διακονίας στην Κοινότητα, ή (β) της Διοίκησης μη 
Κερδοσκοπικού Οργανισμού ή Ιδρύματος, ή Υπηρεσίας Δήμου που αφορά σε κοινωνική προσφορά, θα είναι ικανοί και ικανές: 

1. Να σχεδιάζουν το κατάλληλο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο για τις ανάγκες της κοινότητας/εκκλησίας 
ή το κατάλληλο κοινωνικό έργο για τις ανάγκες του οργανισμού, ιδρύματος, κ.ά. στα οποία θα υπηρετούν και να το 
εφαρμόζουν με αγαστή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα άτομα, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και γνώσεις της ψυχολογίας, 
κοινωνικής διακονίας και οργάνωσης μη κερδοσκοπικού οργανισμού. 
Να έχουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες διοίκησης, ώστε να οργανώσουν και να διοικούν το έργο ενός 
μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ακολουθώντας την κατάλληλη στρατηγική, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, 
δημιουργώντας το κατάλληλο μείγμα μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες, εξευρίσκοντας χρηματοδότηση, και να 
διαχειρίζονται οικονομικούς πόρους βάσει πλάνου. 
Να αξιολογούν την αλληλεπίδραση των ατόμων στο οικογενειακό πλαίσιο, να επιλύουν διαπροσωπικά προβλήματα 
και να καθοδηγούν τα συμβουλευόμενα άτομα κατά τη διάρκεια μεταβατικών κρίσεων, π.χ., το διαζύγιο ή τον θάνατο κ.ά., 
χρησιμοποιώντας τεχνικές από διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής τους. 
Να προσδιορίζουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα προβλήματα ευάλωτων ατόμων ομάδων της κοινότητας 
και τους κοινωνικούς παράγοντες που τους επηρεάζουν, καθώς και τις ψυχοκοινωνικές πτυχές στήριξης (σε ατομικό, σε 
ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο) και να προβαίνουν: (α) σε καταγραφή και αποτίμηση της ψυχοκοινωνική κατάστασης, (β) σε 
σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης (γ) υλοποίηση της παρέμβασης, (δ) αξιολόγηση της παρέμβασης. Επιπρόσθετα θα 
είναι σε θέση να επεξεργάζονται σχέδια δράσης και να διαχειρίζονται την υλοποίησή τους στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων 
αναγκών - προβλημάτων. 

2. 

3. 

4. 
Διπλωματική Εργασία 

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας γίνεται κατά τη διάρκεια του 3ου και 4ου εξαμήνου των σπουδών των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών. Η διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS, είναι επιστημονική 
μονογραφία η οποία οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας σε γνωστικά πεδία σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις 
Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα. Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να είναι είτε εμπειρική έρευνα, είτε 
βιβλιογραφική ανασκόπηση θέματος, είτε εφαρμοσμένη ερευνητική. 

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες θα ακολουθήσουν την επιλογή (γ) των Εφαρμογών της Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής σε 
Σχολικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο θα είναι ικανοί και ικανές: Πρακτική Άσκηση 

Η Πρακτική Άσκηση ΕΨΚ520 προσφέρεται στο Β’ εξάμηνο σπουδών και στο καλοκαιρινό εξάμηνο Μάιο - Αύγουστο. Είναι 
υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Αποσκοπεί στο να μεταφέρει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες από τη 
θεωρία στην πράξη του πολύπλευρου έργου της κοινωνικής διακονίας της Εκκλησίας, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (μέσω του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού) που ασχολούνται με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και με εκπαιδευτικά, προληπτικά και παρεμβατικά 
προγράμματα. Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει διαλέξεις και επισκέψεις γνωριμίας πλαισίων καθώς και εποπτευόμενη Πρακτική 
Άσκηση σε συγκεκριμένα πλαίσια. 

1. Να γνωρίσουν και να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνικές/πρακτικές βασισμένες σε ερευνητικά τεκμήρια 
(evidence based practices) σε εξειδικευμένες θεματικές της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στο σχολικό πλαίσιο (π.χ., εκφοβισμός, 
διαμεσολάβηση, μεντορική σχέση, διαπολιτισμικές δεξιότητες, συναισθηματική νοημοσύνη και προαγωγή της, αυτοεκτίμηση 
και προαγωγή της, θέματα φύλου στο σχολικό πλαίσιο κ.λπ.). 

2. Να αποκτήσουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες για κάθε περίσταση και ατομική διαφορά δεξιότητες 
επικοινωνίας με μαθητές, γονείς, συναδέλφους, κ.λπ. 

Έρευνα και Προετοιμασία για Διδακτορικές Σπουδές 
Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες προτίθενται να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές στις Εφαρμογές της Ψυχολογίας και 
της Συμβουλευτικής θα είναι ικανοί και ικανές: 

1. Να υλοποιήσουν μια εμπειρική έρευνα ή παρέμβαση, συλλέγοντας δεδομένα και πραγματοποιώντας 
τις κατάλληλες για τα δεδομένα και τον σκοπό της έρευνας περιγραφικές και επαγωγικές στατιστικές αναλύσεις κάνοντας 
χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 
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Οι πιστωτικές μονάδες ECTS κατανέμονται στο πρόγραμμα ως ακολούθως: 
 

• 8 Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) 60 ECTS 
• 6 Επιλεγόμενα Μαθήματα (Ε) 45 ECTS 
• Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.) (Υ) 30 ECTS 
• Πρακτική Άσκηση (Υ) 7,5 ECTS 

 



Προοπτικές Απασχόλησης Αποφοίτων 
Όπως και για τους/τις πτυχιούχους Θεολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. οι προοπτικές απασχόλησης για τους/τις αποφοίτους του Μ.Π.Σ. 
Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα προσδιορίζονται από την αποστολή της Θεολογικής Σχολής «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». 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανά εξάμηνο – Περίοδοι διδασκαλίας 

Α΄ Η Θ.Σ.Ε.Κ. 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 Σεπτεμβρίου και λήγουν την τρίτη Παρασκευή του Δεκεμβρίου, νοουμένου 
ότι θα συμπληρώνονται συνολικά 10 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης, χρόνος δύο εβδομάδων για 
συνεργατική μάθηση και δύο εβδομάδες εξετάσεων. Οι τελικές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου πραγματοποιούνται από τη 
δεύτερη Δευτέρα μέχρι και την τρίτη Παρασκευή του Δεκέμβριου. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών που υπηρετούν ή που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν σε 
κοινότητες εκκλησιαστικές ή σε οργανισμούς, σε εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς ή αποφοίτους με συναφές ακαδημαϊκό υπόβαθρο 
που προτίθενται να εργαστούν στην εκπαίδευση, καθώς και σε φοιτητές και φοιτήτριες που θα έχουν την πρόθεση να επιλέξουν 
ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Υπό μια ευρύτερη σκοπιά το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες, οι οποίοι εργάζονται σε 
κοινότητες και οι οποίοι χειρίζονται ανθρώπινες καταστάσεις (π.χ. αστυνομικούς, δεσμοφύλακες, νοσηλευτές, κ.ά.) 

2. Για το εαρινό εξάμηνο 
Τα μαθήματα αρχίζουν την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου και λήγουν στα μέσα Μαΐου, νοουμένου ότι θα συμπληρώνονται 
10 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα ανεξάρτητης μελέτης, χρόνος δύο εβδομάδων για συνεργατική μάθηση και δύο 
εβδομάδες εξετάσεων. Η διάταξη των εβδομάδων διδασκαλίας, της ανεξάρτητης μελέτης και των τελικών εξετάσεων του 
εαρινού εξαμήνου καθορίζονται σε σχέση με την ημερομηνία του Πάσχα. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην 
Κοινότητα, οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες θα έχουν μια ποικιλία από επιλογές σταδιοδρομίας. Μπορούν να επωφεληθούν από 
ευκαιρίες απασχόλησης ως στελέχη ενοριών της Εκκλησίας της Κύπρου, ή μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Επίσης, θα είναι 
κατάλληλα καταρτισμένοι να εργαστούν σε ιδρύματα, δήμους, σε οργανώσεις κοινωφελών υπηρεσιών (κυβερνητικές ή ιδιωτικές) για 
οργάνωση κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου. Όσοι και όσες είναι ήδη εργαζόμενοι και εργαζόμενες ως εκπαιδευτικοί, ή ακόμη 
ως εκπαιδευτές ή εκπαιδεύτριες στην αστυνομία ή σε σωφρονιστικό κατάστημα ή σε νοσηλευτήριο ή αλλού θα μπορούν στον χώρο 
εργασίας τους να αναλάβουν αντίστοιχες υπηρεσίες, π.χ., την αγωγή υγείας στο σχολείο, ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην 
αστυνομία ή το σωφρονιστικό κατάστημα ή το νοσηλευτήριο. Οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι επίσης διαθέσιμες σε ακαδημαϊκά 
περιβάλλοντα. 

Β΄ Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών (3) ωρών (περιόδων διδασκαλίας) εβδομαδιαίως, για 10 εβδομαδιαίες συναντήσεις 
ανά εξάμηνο. Η διάρκεια της διδακτικής περιόδου / ώρας διδασκαλίας καθορίζεται ως χρόνος 60 λεπτών. Ο χρόνος δύο 
εβδομάδων για συνεργατική μάθηση αφιερώνεται στη διενέργεια ομαδικών και ατομικών εργασιών, στην προετοιμασία 
για εξετάσεις και σε άλλες συνεργατικές δραστηριότητες των φοιτητών και των φοιτητριών. Τα μαθήματα κατανέμονται στο 
πρόγραμμα ως «Υποχρεωτικά Μαθήματα» με τον χαρακτηρισμό (Υ) και ως «Επιλεγόμενα μαθήματα» με τον χαρακτηρισμό (ΕΠ). 
Για συγκεκριμένα μαθήματα προαπαιτείται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση άλλου 
συναφούς μαθήματος. Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται στη στήλη «ΠΡΟΑΠ» ο «ΚΩΔΙΚΟΣ» του σχετικού μαθήματος που 
αποτελεί προαπαιτούμενο 

Ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα προσφέρει τη δυναμική για τη 
διεκδίκηση ανώτερης θέσης στην αγορά εργασίας, ειδικά για τις θέσεις εργασίας που αφορούν τον σχεδιασμό και τη διαχείριση 
προγραμμάτων πρόληψης/παρέμβασης. Σε ένα ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα μπορούν να εργαστούν ως ερευνητές/ερευνήτριες, 
εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ή σύμβουλοι. Μπορούν ακόμα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού 
προγράμματος. 

Γ΄ Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. 

Δ΄ Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται ύστερα από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών ονομάζεται: 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Master of Arts στις 

Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα 
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Διδασκόμενα Μαθήματα - Συνοπτικός πίνακας κατανομής μαθήματων ανά έτος / εξάμηνο 
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B´ ΕTOΣ 

Γ´ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

ΕΨΚ.512 

ΕΨΚ.620 Διπλωματική Εργασία (Υ) 15 
ΕΨΚ.517 
ΕΨΚ.518 
ΕΨΚ.520 

ΕΨΚ.616 Εφηβική Παραβατικότητα (Υ) 7,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνολο ECTS 30 

 

Δ´ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

ΕΨΚ.512 

ΕΨΚ.621 Διπλωματική Εργασία (Υ) 15 
ΕΨΚ.517 
ΕΨΚ.518 
ΕΨΚ.520 

ΕΨΚ.610 Ατομικές διάφορες και αποκλίσεις (Υ) 7,5 

Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα 
(Από τα πιο κάτω 10 σεμινάρια, θα προσφέρονται τα 6 πιο δημοφιλή ανάλογα με τη ζήτηση 
από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 2 συναντήσεων επί 3 ώρες 
για την κάθε συνάντηση.) 

ΕΨΚ.618 1. Ανάπτυξη πνευματικότητας σε Παιδιά και Εφήβους και συσχέτιση με την ψυχική υγεία, 7,5 
2. Μεντορική Σχέση στο Σχολείο, 3. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ψυχική Υγεία, 
4. Εκπαιδευτικά προληπτικά - Παρεμβατικά Προγράμματα, 5. Γραμματισμός, τι πρέπει να 
γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σήμερα, 6. Θέματα φύλου στο Σχολείο, 
7. Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης σε παιδιά και εφήβους, 8. Διαπολιτισμικές δεξιότητες, 
9. Θεολογία vs Ψυχολογία, 10. Άλλα σύγχρονα θέματα (Επ) 

Σύνολο ECTS 30 

ΕΨΚ.614 (Επ) Συμβουλευτική Οικογένειας και Τρίτης Ηλικίας 7,5 ΕΨΚ.513 

(Επ.) Σεμινάρια: Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα 
(Από τα πιο κάτω 10 σεμινάρια, θα προσφέρονται τα 6 πιο δημοφιλή ανάλογα με τη ζήτηση  
από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 2 συναντήσεων επί 3 ώρες 
για την κάθε συνάντηση.) 

ΕΨΚ.617 1. Ανάπτυξη πνευματικότητας σε Παιδιά και Εφήβους και συσχέτιση με την ψυχική υγεία, 7,5 
2. Μεντορική Σχέση στο Σχολείο, 3. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ψυχική Υγεία, 
4. Εκπαιδευτικά προληπτικά - Παρεμβατικά Προγράμματα, 5. Γραμματισμός, τι πρέπει να 
γνωρίζει ο εκπαιδευτικός σήμερα, 6. Θέματα φύλου στο Σχολείο, 7. Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης 
σε παιδιά και εφήβους, 8. Διαπολιτισμικές δεξιότητες, 9. Θεολογία vs Ψυχολογία 
10. Άλλα σύγχρονα θέματα (Επ) 

Α´ ΕTOΣ 

Α´ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

ΕΨΚ.510 Σύγχρονα θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Υ) 7,5 

ΕΨΚ.511 Βασικές Αρχές Ορθόδοξης Θεολογίας (Υ) 7,5 

ΕΨΚ.512 Δεοντολογία και Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 7,5 

ΕΨΚ.513 Ανάπτυξη Συμβουλευτικής Ικανότητας (Υ) 7,5 

Σύνολο ECTS 30 

 
 
 
 
 

 
Β´ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΠΡΟΑΠ. 

ΕΨΚ.514 Συμβουλευτική για Παιδιά και Εφήβους (Υ) 7,5 ΕΨΚ.513 
 

ΕΨΚ.520 Πρακτική Άσκηση (Υ) 7,5 
ΕΨΚ.515 
ΕΨΚ.517 

 
 
 
 
 
 
 

Σύνολο ECTS 30 
 

ΕΨΚ.515 (Επ) Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία 7,5 ΕΨΚ.511 

ΕΨΚ.516 (Επ) Μεταπτυχιακή Έρευνα 7,5 

ΕΨΚ.517 (Επ) Διοίκηση μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών 7,5 

ΕΨΚ.518 (Επ) Στατιστική 7,5 ΕΨΚ.512 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περιεχόμενο Μαθημάτων – Περιγραφή μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ΕΨΚ 510 
Σύγχρονα θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (Υ) 
Ηλίας Μπεζεβέγκης 

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες να γνωρίσουν και να αναγνωρίζουν τις εξελικτικές 
αλλαγές οι οποίες συντελούνται στο πεδίο της γνωστικής, 
συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην παιδική, 
εφηβική και ενήλικη ζωή. Οι αλλαγές αυτές θα αναλυθούν 
υπό το πρίσμα των επικρατέστερων ερμηνειών, των 
συγκλίσεων και των αποκλίσεων τους, καθώς και του βαθμού 
εμπειρικής τους υποστήριξης. Επίσης, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το διακριτό 
ρόλο που διαδραματίζουν τα διάφορα πλαίσια μέσα στα 
οποία συντελείται η κατά πεδίο εξελικτική διαδρομή με 
βάση την οικοσυστημική προσέγγιση του Bronfenbrenner 
και να αντιληφθούν τις προεκτάσεις των ευρημάτων και 
των ερμηνειών στην καθημερινότητα, στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, και κυρίως στην κοινότητα 

ΕΨΚ 512 
Δεοντολογία και Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης / Ιουλία Τελεβάντου 

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες, αρχές και πρακτικές για την 
ηθική στην έρευνα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν 
τη μεγάλη σημασία της τήρησης κανόνων και διαδικασιών 
κατά τη διεξαγωγή της έρευνας για την προαγωγή της ίδιας 
της έρευνας, αλλά και την ατομική και κοινωνική ευημερία. 
Το μάθημα εξηγεί τη στενή σχέση των αξιών του πολιτισμού 
μας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων με τη λειτουργία της 
ερευνητικής κοινότητας και καταδεικνύει ότι η ευαισθησία σε 
θέματα ηθικής θα πρέπει να αφορά κάθε είδους έρευνα, από 
την καινοτόμο έρευνα μέχρι την απλή συλλογή προσωπικών 
δεδομένων. Επίσης προβάλλει στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες τις αξίες και την ακεραιότητα που θα πρέπει να 
διακρίνουν τον ερευνητή από τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή 
της έρευνας μέχρι τη συγγραφή άρθρων και τη δημοσίευση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και είναι σε 
θέση να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές που διέπουν την 
επιστημονική έρευνα και την επιστημονική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας μιας παρέμβασης. Αποκτούν γνώσεις 
και δεξιότητες που αφορούν τον σχεδιασμό έρευνας, τη 
δειγματοληψία, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και 
την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων και εξοικειώνονται 
γενικότερα με την επιστημονική μέθοδο και την εκμαίευση 
ασφαλών συμπερασμάτων με βάση δεδομένα. 

δεξιότητες, όπως είναι η ενεργητική και η «διπλή» ακρόαση, 
η αποδόμηση της προβληματικής ιστορίας, η αξιοποίηση 
δυνάμεων και ικανοτήτων, η προώθηση επιθυμητών αλλαγών 
κλπ. να τηρούν την ηθική ευθύνη και να σέβονται τις αξίες 
του συμβουλευόμενου, να εξετάζουν τη σημασία και τους 
τρόπους προώθησης της αυτονομίας και των ικανοτήτων 
για επιλογές στα πλαίσια της ισότιμης συμβουλευτικής 
συνομιλίας με τον συμβουλευόμενο, και να επιδεικνύουν 
πολιτισμική ευαισθησία και ευαισθησία στις διαφορές φύλου, 
εξουσίας κ.ά. 

και δεξιοτήτων, σημασία, προβλήματα, προοπτικές. Οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν 
την οργάνωση και δομή της Εκκλησίας της Κύπρου και να 
σχεδιάζουν το κατάλληλο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο 
για τις ανάγκες της τοπικής Εκκλησίας και να εκτιμήσουν το 
πολύπλευρο έργο της Ποιμαντικής και Κοινωνικής διακονίας 
της Εκκλησίας (κατήχηση και επικοινωνία, φιλανθρωπία, 
κοινωνικό έργο). 

ΕΨΚ 516 
Μεταπτυχιακή Έρευνα (ΕΠ.) 
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη / 
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης / Ιουλία Τελεβάντου 

Δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να 
εμπλακούν σε ερευνητικές και παρεμβατικές δραστηριότητες 
του ακαδημαϊκού προσωπικού και να αναπτύξουν δεξιότητες 
έρευνας, χρήσιμες τόσο για το σχολικό πλαίσιο, όσο και για 
περαιτέρω εμπλοκή σε έρευνα. 

ΕΨΚ 514 
Συμβουλευτική για Παιδιά και Εφήβους (Υ) 
Αγγελική Λεονταρή 

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 513, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες γνωρίζουν τις τρέχουσες και τις αναπτυξιακές 
ανάγκες των παιδιών και των εφήβων και τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την ευημερία τους και αναπτύσσουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες με παιδιά/εφήβους. Επίσης, οι 
φοιτητές και οι φοιτήτριες καθίστανται ικανοί και ικανές 
να εφαρμόζουν δεξιότητες ικανοποιητικής επικοινωνίας και 
αντιμετώπισης των προκλήσεων και της αντίστασης παιδιών/ 
εφήβων, να χρησιμοποιούν δημιουργικές στρατηγικές και να 
προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά/εφήβους ώστε να μπορέσουν 
να αντικαταστήσουν τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές με 
υγιείς επιλογές. 

ΕΨΚ 511 
Βασικές Αρχές Ορθόδοξης Θεολογίας (Υ) 
Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος / Πρωτ. Κυπριανός 
Κουντούρης 

Το μάθημα παρουσιάζει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε 
ένα ενιαίο σύστημα τα θεμέλια της Ορθόδοξης Θεολογίας και 
τις αρχές που διέπουν την Ορθόδοξη Παράδοση, αναδεικνύει 
τη σημασία της Οικονομίας του Θεού για την πορεία του 
κόσμου και προβάλλει την αχώριστη σχέση μεταξύ έργων 
και πίστης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται 
με τη χρήση της Αγίας Γραφής και των Πατερικών κειμένων 
ως αφετηρία και πλαίσιο για την ποιμαντική και κοινωνική 
διακονία και συνδέονται με τον σύνθετο χαρακτήρα της 
χριστιανικής διακονίας που αναφέρεται ταυτόχρονα και στις 
ανάγκες των ανθρώπων στον κόσμο αυτό, αλλά και στην 
πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. 

ΕΨΚ 517 
Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Ὁργανισμών (ΕΠ.) 
Μύρια Κκάλη 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μυηθούν στα διάφορα 
στάδια διοίκησης (προγραμματισμός και συντονισμός, 
οργάνωση, ηγεσία, έλεγχος και εποπτεία, αξιολόγηση, 
εξεύρεση και διαχείριση πόρων, σχεδιασμοί μάρκετινγκ) και 
θα είναι σε θέση να κρίνουν την καταλληλόλητα των επιλογών 
ανάλογα με τις περιστάσεις, τους σκοπούς και το όραμα 
του οργανισμού. Το μάθημα καλύπτει τις γενικές αρχές του 
«μάνατζμεντ» οργανισμών με έμφαση στον μη-κερδοσκοπικό 
και δημόσιο τομέα. 

ΕΨΚ 513 
Ανάπτυξη Συμβουλευτικής Ικανότητας (Υ) 
Ντίνα Μουστερή 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γνωρίζουν τις θεωρίες και τις 
βασικές αρχές της Συμβουλευτικής όπως αποτυπώνονται 
στις σύγχρονες εξελίξεις των Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
Το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
να επιτελούν τη διαδικασία της Συνεργατικής Μάθησης, 
να χρησιμοποιούν τη διαλογική συνομιλία και τη γλώσσα 
της αλλαγής, να εφαρμόσουν βασικές συμβουλευτικές 

ΕΨΚ 515 
Εφαρμοσμένη Ποιμαντική και Κοινωνική Διακονία (ΕΠ.) 
Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης 

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 511, γίνεται εισαγωγή στη 
σημασία και αναγκαιότητα του ποιμαντικού και κοινωνικού 
έργου της Εκκλησίας, στις θεολογικές προϋποθέσεις 
της ποιμαντικής και κοινωνικής διακονίας της Εκκλησίας 
στον σύγχρονο κόσμο και εμπλέκει στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες στο πολύπλευρο Ποιμαντικό και Κοινωνικό 
Ενοριακό έργο της Εκκλησίας: ανάπτυξη ικανοτήτων 
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Περιεχόμενο Μαθημάτων – Περιγραφή μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

ΕΨΚ 518 
Στατιστική (ΕΠ.) 
Ιουλία Τελεβάντου/ Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης 

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 512, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
εμβαθύνουν στον κόσμο της έρευνας και αποκτούν 
ικανότητες όπως: να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα βασικών 
περιγραφικών και επαγωγικών στατιστικών αναλύσεων, να 
διαβάζουν ερευνητικά επιστημονικά άρθρα, να κατανοούν 
τη μεθοδολογία και τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων και 
κατά πόσον τα συμπεράσματά στο άρθρο ανταποκρίνονται 
στα δεδομένα, να υλοποιήσουν μια εμπειρική έρευνα ή 
παρέμβαση, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα, να 
επιλέγουν και να πραγματοποιούν τις κατάλληλες για τα 
δεδομένα και τον σκοπό της έρευνας περιγραφικές και 
επαγωγικές στατιστικές αναλύσεις δεδομένων (περιγραφική 
στατιστική ανάλυση, συσχετιστική ανάλυση, κ.λπ.), να 
αναλύουν τα δεδομένα με τον πιο κατάλληλο τρόπο για 
το εκάστοτε πειραματικό σχέδιο που ταιριάζει σε αυτά, 
και να κάνουν χρήση του SPSS για αυτές τις αναλύσεις, 
να προσεγγίζουν κριτικά πειραματικές μελέτες και να 
εντοπίζουν πρακτικές εφαρμογές των πορισμάτων τους στην 
επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. 

και άλλων ομάδων με επάρατες ή χρόνιες νόσους, στέγες 
ευγηρίας, κέντρα συμβουλευτικής, κ.ά.) και με εκπαιδευτικά 
προληπτικά, παρεμβατικά προγράμματα για μείωση του 
εκφοβισμού, της παραβατικότητας, της επανένταξης 
κρατουμένων, κ.ά.). 

των ομηλίκων, των ΜΜΕ και της κοινωνίας, καθώς και τη 
σχέση της εφηβικής παραβατικότητας με το φύλο, τη φυλή, 
την κοινωνική τάξη και την κατάχρηση ουσιών, όπως αυτά 
πηγάζουν από έρευνες. Το μάθημα επίσης στοχεύει να 
εμπλέξει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη διερεύνηση 
προγραμμάτων ελέγχου, πρόληψης και παρέμβασης για 
μείωση της παραβατικότητας και να τους βοηθήσει να 
χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν από το 
μάθημα στο να αναγνωρίζουν και να αναλύουν παραβατικές 
συμπεριφορές και στο να εφαρμόζουν πρακτικές για τη 
μείωση της παραβατικότητας στο σχολείο και στην κοινότητά 
τους. 

σε διάφορα θέματα αλλά και δεξιότητες μέσα από βιωματική 
εμπειρία. 

ΕΨΚ 610 
Ατομικές Διαφορές και Αποκλίσεις (Υ) 
Ηλίας Μπεζεβέγκης 

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 510, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες εξοικειώνονται με τους κύριους τρόπους που οι 
άνθρωποι διαφέρουν, σε όλες τις ηλικίες, τόσο στο πλαίσιο 
του φυσιολογικού όσο και πέραν αυτού, κατανοούν τα 
κύρια μοντέλα ταξινόμησης, πρόληψης και αντιμετώπισης 
διαταραχών της παιδικής, εφηβικής και ενήλικης ζωής 
και αναγνωρίζουν τις ποικίλες διαφορές και αποκλίσεις 
σε αναπτυσσόμενα άτομα και σε μέλη της κοινότητας, 
ώστε να διαχειρίζονται τα θέματα της διαφορετικότητας 
με αποτελεσματικό τρόπο και/ή να παραπέμπουν τα 
ενδιαφερόμενα άτομα σε ειδικές υπηρεσίες. 

ΕΨΚ 620 & ΕΨΚ 621 
Διπλωματική Εργασία (Υ) 
Συντον.: Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 
ΕΨΚ 512, ΕΨΚ 517, ΕΨΚ 518, ΕΨΚ 520. 

Η Διπλωματική Εργασία είναι επιστημονική μονογραφία 
η οποία οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας σε 
γνωστικά πεδία σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία. Η Διπλωματική Εργασία 
μπορεί να είναι είτε εμπειρική έρευνα, είτε βιβλιογραφική 
ανασκόπηση θέματος, είτε εφαρμοσμένη έρευνα. Στόχος της 
εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας είναι ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής ή η μεταπτυχιακή φοιτήτρια να αποδείξουν τις 
ικανότητές τους να καθορίζουν και να διερευνούν ένα 
πρωτότυπο επιστημονικό θέμα, ακολουθώντας επιστημονική 
μεθοδολογία και να παράγουν μια ολοκληρωμένη 
επιστημονική μονογραφία. 

ΕΨΚ 614 
Συμβουλευτική Ὁικογένειας και Τρίτης ηλικίας (ΕΠ.) 
Αγγελική Λεονταρή 

Με προαπαιτούμενο το ΕΨΚ 513, οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες εμβαθύνουν στον τομέα της συμβουλευτικής 
και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την οικογένεια και 
την Τρίτη ηλικία. Καθίστανται ικανοί και ικανές να εντοπίζουν 
και να αναλύουν προβλήματα στο οικογενειακό σύστημα, 
ως και να αξιολογούν και να επιλύουν διαπροσωπικά 
προβλήματα, να καθοδηγούν τους συμβουλευόμενους και τις 
συμβουλευόμενες κατά τη διάρκεια μεταβατικών κρίσεων, 
όπως το διαζύγιο ή ο θάνατος, και να χρησιμοποιούν τεχνικές 
από διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια και τη δυνατότητα 
πρακτικής εφαρμογής τους. 

ΕΨΚ 618 
Σεμινάρια: Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην 
Κοινότητα (Υ) 
Συντον.: Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 

Μέσα από τα σεμινάρια οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα θέματα 
εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα, τα οποία κατά 
βάση θα είναι εργαστηριακά προσφέροντας μια εις βάθος 
κατανόηση των σημερινών ευρημάτων της έρευνας σε 
διάφορα θέματα αλλά και δεξιότητες μέσα από βιωματική 
εμπειρία. Καθίστανται ικανοί και ικανές να κατανοούν εις 
βάθος και να αναφέρουν ευρήματα ερευνών σε εξειδικευμένα 
θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα και 
αποκτούν δεξιότητες επικοινωνίας με άτομα ή ομάδες τα 
οποία βρίσκονται σε συγκεκριμένη δύσκολη ψυχολογική 
κατάσταση. 

ΕΨΚ 520 
Πρακτική Άσκηση (Υ) 
Συντον.: Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 
ΕΨΚ 515 και ΕΨΚ 517. 

Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στο να μεταφέρει τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες από τη θεωρία στην πράξη 
του πολύπλευρου έργου της Κοινωνικής Διακονίας της 
Εκκλησίας, των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών (μέσω του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού) που ασχολούνται με ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού (π.χ., παραβατών, κρατουμένων, 
χρηστών, φιλανθρωπικών οργανισμών, καρκινοπαθών 

ΕΨΚ 616 
Εφηβική Παραβατικότητα (Υ) 
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν τα απαραίτητα 
εφόδια (γνώσεις και δεξιότητες) στην αναγνώριση της 
φύσης (είδη παραβατικότητας), των διαστάσεων (νομική, 
ηθική, κοινωνική), της μέτρησης (πώς υπολογίζεται) και 
της έκτασης της εφηβικής παραβατικότητας στον ελληνικό 
και στον διεθνή χώρο. Το μάθημα θα βοηθήσει τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναλύουν τις αιτίες της 
εφηβικής παραβατικότητας (βιολογικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες), να εξηγούν τον ρόλο των γονέων, του σχολείου, 

ΕΨΚ 617 
Σεμινάρια: Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην 
Εκπαίδευση (ΕΠ.) 
Συντον.: Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 

Τα σεμινάρια δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα θέματα 
εφαρμοσμένης Ψυχολογίας για χρήση στο Σχολικό πλαίσιο, τα 
οποία κατά βάση θα είναι εργαστηριακά προσφέροντας μια 
εις βάθος κατανόηση των σημερινών ευρημάτων της έρευνας 
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Υπηρεσίες προς τους Φοιτητές και τις  Φοιτήτριες - 

Φοιτητική Ζωή 
Υποδοχή (Εξυπηρέτηση/Πληροφορίες) 
Στους αιτούντες αλλά και στους φοιτητές και στις φοιτήτριες προσφέρεται εξυπηρέτηση,                                                                                             
γενικές πληροφορίες και βοήθεια από το γραφείο Υποδοχής (Εξυπηρέτησης/Πληροφοριών)            
για τα θέματα που τους απασχολούν. Το Γραφείο Υποδοχής είναι το πρώτο σημείο αναφοράς.  
Τηλ.: 00357-22443055 

Ενημέρωση εισερχομένων 
Στην αρχή του Ακαδημαϊκού έτους οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές και οι νεοεισερχόμενες 
φοιτήτριες 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. 

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

Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου 
Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει συνεχή στήριξη σε όλους τους φοιτητές και σε όλες τις φοιτήτριές 
της. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν προσωπικό Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό Σύμβουλο 
που παρακολουθεί την πρόοδό τους σε συστηματική βάση και τους στηρίζει σε 
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Σκοπός του θεσμού αυτού είναι η καθοδήγηση 
των φοιτητών και των φοιτητριών, η παροχή συμβουλών και η επίλυση προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν σε θέματα ακαδημαϊκής φύσης, καθώς και στην προσαρμογή τους 
στο νέο τους περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ομαλότερη διεξαγωγή των σπουδών 
τους. 

Στήριξη φοιτητών και φοιτητριών με ειδικές ανάγκες 
Στα πλαίσια της υπηρεσίας φοιτητικής μέριμνας υπάρχει διαδικασία στήριξης φοιτητών 
και φοιτητριών με ειδικές ανάγκες. Αρχικά η αρμόδια επιτροπή αξιολογεί κάθε 
περίπτωση, σε ατομικό επίπεδο, παίρνει αποφάσεις σχετικά με τις κατάλληλες υπηρεσίες 
και διασφαλίζει την εφαρμογή των υπηρεσιών που θα προσφερθούν στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 
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Φοιτητική ζωή 
Η Σχολή βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της εντός των τειχών παλιάς πόλης της Λευκωσίας. Περιστοιχίζεται από ιστορικά κτήρια, 
μουσεία, βιβλιοθήκες και ναούς. Είναι, επίσης, κοντά στο εμπορικό κέντρο και σε χώρους αναψυχής. Ένας χώρος ιδανικός 
για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, που μπορούν να συνδυάσουν δραστηριότητες προσωπικής, πνευματικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας δίνει μεγάλη σημασία στην ενασχόληση των φοιτητών και των φοιτητριών 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. 

Σίτιση 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Σχολής δικαιούνται 50% 
έκπτωση στο εστιατόριο “Γεύσασθαι” της Ι.Α.Κ., το οποίο 
βρίσκεται παραπλεύρως της Θ.Σ.Ε.Κ. 

Στέγαση 
Η Φοιτητική Εστία δημιουργήθηκε το 2016 από την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου (Ι.Α.Κ.) με αποκλειστικό σκοπό 
να καλύψει τις ανάγκες διαμονής των φοιτητών και των 
φοιτητριών της Θ.Σ.Ε.Κ. Η Φοιτητική Εστία της Ι.Α.Κ. 
παρέχει ένα σύγχρονο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον για 
μια ευχάριστη και παραγωγική διαμονή. Τα δωμάτια της 
Φοιτητικής 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 και τις φοιτήτριες της Θ.Σ.Ε.Κ. Εκτός 
από τον πρώτο όροφο στον οποίο βρίσκονται τα δωμάτια της εστίας, 
στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο διατίθενται αυτόνομα στούντιο 
και μικρά διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων, που προσφέρονται 
για φοιτήτριες και για φοιτητές Erasmus, σε πολύ συγκαταβατικές τιμές. Η 
τοποθεσία Εστίας της είναι προνομιακή καθώς βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο 
της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, σχεδόν σε απόσταση αναπνοής από το κτηριακό 
συγκρότημα της Σχολής. Βρίσκεται, επίσης, σε πολύ μικρή απόσταση από τις εμπορικές 
οδούς Λήδρας και Ονασαγόρου, όπου στεγάζονται χώροι αναψυχής - σίτισης, αλλά και σε πολύ μικρή 
απόσταση από τους ιστορικούς ναούς της Λευκωσίας. 

Πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ 
Η Θ.Σ.Ε.Κ. προφέρει τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες να συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών Erasmus+. Στα πλαίσια της φοίτησής τους στη Θ.Σ.Ε.Κ., εάν το επιθυμούν και εφόσον πληρούν 
τα απαραίτητα με τον κανονισμό κριτήρια, μπορούν να φοιτήσουν μέχρι και δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα 
σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ευρώπης (π.χ. στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
- ΕΚΠΑ - στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – ΑΠΘ). Η φοίτησή τους σε άλλο Πανεπιστήμιο 
μέσω του προγράμματος Erasmus+ δεν θα επηρεάσει τον χρόνο της αποφοίτησής τους από τη Θ.Σ.Ε.Κ. και θα τους προσφέρει 
επιπρόσθετα εφόδια για την ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Επίσης, μπορούν να επιλέξουν στο τελευταίο έτος σπουδών τους να 
τοποθετηθούν σε έναν οργανισμό στην Ευρώπη για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. 

Βιβλιοθήκη 
Η Βιβλιοθήκη αποτελεί βασικό πυλώνα της ακαδημαϊκής εμπειρίας που προσφέρεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες της Θ.Σ.Ε.Κ. 
Για τα περισσότερα μαθήματα τα βασικά διδακτικά εγχειρίδια υπάρχουν σε ικανοποιητικά αντίτυπα για να μπορούν να δανείζονται 
για όλο το εξάμηνο. Οι Βιβλιοθηκονόμοι της Βιβλιοθήκης Σπουδαστηρίου και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης βρίσκονται στη διάθεση 
των φοιτητών και των φοιτητριών για την καθοδήγησή τους στην αναζήτηση βιβλίων και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων. 

Ηλεκτρονική μάθηση 
Με την εγγραφή τους οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό χώρο των μαθήματων τους στην 
πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στο Moodle, όπου μπορούν να βρουν σχετικό υλικό. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να έχουν 
πρόσβαση αφού χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς του λογαριασμού τους. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσβαση στα μαθήματα που 
προσφέρονται εξ αποστάσεως, με μεικτή μάθηση (blended learning) όταν το επιβάλλουν τα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας 
COVID-19. 

Φοιτητική Ένωση 
Η Ένωση Φοιτητών της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου αποτελεί το οργανωμένο σώμα των φοιτητών και των 
φοιτητριών στη Σχολή. Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια, με την εγγραφή τους στη Σχολή, γίνονται αυτόματα μέλη στη Φοιτητική 
Ένωση, αποκτώντας δικαίωμα λόγου και συμμετοχής, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 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 Μάρτιο από τα μέλη της. 

Δωρεά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 
Σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Θεολογίας παρέχεται δωρεάν προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου 
Notebook με εγκατεστημένο το λογισμικό πακέτο MS Office. 

Ποιμαντική Μέριμνα 
Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές της υπηρεσίες ποιμαντικής μέριμνας. Πέρα από τα θεολογικά και 
ακαδημαϊκά εφόδια, που δίνονται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες, το Γραφείο Ποιμαντικής Μέριμνας σκοπό έχει την παροχή 
εξειδικευμένης ποιμαντικής συμβουλευτικής στήριξης. Κληρικοί και λαϊκοί υποψήφιοι θεολόγοι καλούνται να έχουν ενεργό 
συμμετοχή στην ποιμαντική ζωή της τοπικής τους Εκκλησίας, ως ζωντανά μέλη της. Οι υπηρεσίες Ποιμαντικής Μέριμνας προτείνουν 
μορφές ποιμαντικής διακονίας, αλλά και στηρίζουν παντοιοτρόπως τους φοιτητές (ιερείς, διακόνους και λαϊκούς) και τις φοιτήτριες 
στο ποιμαντικό και πνευματικό τους έργο. Η ποιμαντική μέριμνα προσφέρεται από κληρικό, ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. 

Όμιλοι 
Ο καλύτερος τρόπος για δημιουργία πραγματικής φοιτητικής ζωής είναι η συμμετοχή σε Φοιτητικούς Ομίλους. Οι Όμιλοι 
αυτοί ιδρύονται με πρωτοβουλία των φοιτητών και των φοιτητριών και απαρτίζονται μόνο από φοιτητές και φοιτήτριες. Η 
συμμετοχή σε οποιονδήποτε όμιλο, ο οποίος ενδιαφέρει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αποτελεί μεταξύ άλλων, έναν 
πολύ καλό τρόπο εκπαίδευσης στην οργάνωση, στην ομαδική εργασία και στη διοίκηση. 

Συμβουλευτική και Ψυχολογική Στήριξη 
Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριές της, δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης με 
πλήρη εμπιστευτικότητα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να συμβουλευτούν το αρμόδιο άτομο για οποιοδήποτε 
πρόβλημα αντιμετωπίζουν είτε στο προσωπικό, είτε στο οικογενειακό, είτε στο φιλικό τους περιβάλλον περιβάλλον. 
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Υπηρεσίες της Σχολής στην υπηρεσία σας 
Οι υπηρεσίες της Σχολής δεσμεύονται για την υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών καθόλη τη διάρκεια των 
σπουδών τους. Το προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. δεσμεύεται να εμπλουτίζει την εμπειρία των φοιτητών και των φοιτητριών 
και να προωθεί την πλήρη και ενεργή φοιτητική ζωή στο ίδρυμά μας. Παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη και 
πόρους για να διασφαλίζουμε ότι όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες θα απολαμβάνουν στον μέγιστο βαθμό την 
εμπειρία τους να φοιτούν στη Σχολή μας. 

• Παροχή συμβουλών, υποστήριξης και καθοδήγησης 
• σε διεθνείς και εγχώριους αιτούντες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης,   τις θεωρήσεις και τις πληροφορίες 

εισόδου, τη διαμονή και τη ζωή στην Κύπρο. 
• σε φοιτητές και φοιτήτριες της Θ.Σ.Ε.Κ. για τα προγράμματα κινητικότητας, για διευθέτηση διαμονής 

και σίτισης, για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων για Κρατική Φοιτητική Χορηγία / φοιτητικό πακέτο, και για 
διεκδίκηση οικονομικών βοηθειών / παροχών / διευκολύνσεων που προσφέρονται από τη Σχολή 

• Διευθέτηση της επαφής με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους για συμβουλές και καθοδήγηση:  
• Όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες της Θ.Σ.Ε.Κ. ανατίθενται σε ακαδημαϊκούς 

Συμβούλους που έχουν την ευθύνη να συμβουλεύουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε ακαδημαϊκά θέματα. 
Επιπλέον, παρέχεται βοήθεια και επίβλεψη σχετικά με την Πτυχιακή τους εργασία. 

• Βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη για ειδικές ανάγκες: 
• Η Θ.Σ.Ε.Κ. δεσμεύεται να προσφέρει πρακτικές λύσεις σε οποιαδήποτε από τις ειδικές ανάγκες 

των φοιτητών και των φοιτητριών (π.χ. προσβασιμότητα, βοήθεια σε ακαδημαϊκά θέματα). 

Το Γραφείο Υποδοχής 
(Εξυπηρέτησης-Πληροφοριών), 

το Γραφείο Εισδοχής, η 
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, 

η Γραμματεία, η Βιβλιοθήκη, 
το Λογιστήριο, το Γραφείο 

Σταδιοδρομίας, η Ποιμαντική 
μέριμνα, η Συμβουλευτική 

υπηρεσία, είναι βασικά 
σημεία επαφής για όλους τους 
φοιτητές και τις φοιτήτριες της 

Σχολής. 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ) 
 22443062 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 22443061 
ΥΠΟΔΟΧΗ / ΠΛΗΡὉΦὉΡΙΕΣ 
 22443055 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Θ.Σ.Ε.Κ., 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. 
 22443066 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 22443057 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ 
-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
 22443049 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ: 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
 22443065 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 22443066 
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 
 22443056 

ΕΙΣΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 
 22443066 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υποχρεώσεις φοιτητών Δίδακτρα, Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια 
Κόστος Σπουδών 

Α) Υποχρεώσεις φοιτητών και φοιτητριών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση 
Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, βάσει του Κανονισμού της, ιδρύθηκε και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός 

φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Για τον λόγο αυτό διατηρεί χαμηλά δίδακτρα, τέτοια ώστε να μην παρακωλύεται η 
δυνατότητα φοίτησης και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για θεμιτό ανταγωνισμό. 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. ως οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη φοίτηση σε όσους και όσες εξασφαλίσουν 
θέση σε αυτήν, μέσα από έναν συνδυασμό χαμηλών διδάκτρων, υποτροφιών και βραβείων και με δεδομένο ότι οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες της Σχολής, τηρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων, δικαιούνται να διεκδικήσουν την κρατική φοιτητική χορηγία. 
Η ετήσια κρατική φοιτητική χορηγία κυμαίνεται, αναλόγως, μεταξύ 1450.00€ και 2565.00€ ή μέχρι και 3420.00€, τηρουμένων 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων. 

Φοιτητές και φοιτήτριες που 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 ή η φοιτήτρια 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 ή η φοιτήτρια πρέπει να επιδεικνύει ακαδημαϊκή ακεραιότητα και να αποφεύγει συμπεριφορά όπως η δολίευση, 
υπό οποιαδήποτε μορφή, των επιτευγμάτων του (αντιγραφή, λογοκλοπή, πλαστογράφηση, συνεργασία για παραποίηση 
κ.λπ). 

2. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια μπορεί να ζητήσουν να 
δικαιολογηθεί απουσία τους από την τάξη για χρονικό διάστημα εφόσον υπάρχει λόγος (ασθένεια, άλλος λόγος) που μπορεί 
να πιστοποιηθεί δεόντως. 

3. Απουσία από την τάξη, δικαιολογημένη ή μη, δεν απαλλάσσει τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια από τις ακαδημαϊκές ή άλλες 
υποχρεώσεις τους. 

4. Φοιτητές ή φοιτήτριες 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 κ.λπ.). 

5. Φοιτητής ή φοιτήτρια που απουσιάζει, λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου, από τελική εξέταση που έχει 
προκαθοριστεί, πρέπει να δικαιολογήσει την απουσία του/της 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 ή η φοιτήτρια μπορεί να παρακαθίσει σε δεύτερη εξεταστική. 
Σε περίπτωση που η απουσία από τις εξετάσεις δεν δικαιολογηθεί, θα επιτρέπεται στον φοιτητή ή στη φοιτήτρια να 
παρακαθίσει στη δεύτερη εξεταστική, αλλά θα βαθμολογηθεί μέχρι το 50, αν το αποτέλεσμα του γραπτού του/ της είναι 
μεγαλύτερο από 50%. 

6. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια 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 ή φοιτητριών καταγγέλλονται στο Τμήμα Μετανάστευσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

8. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πρέπει να σέβεται την περιουσία της Σχολής 

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

Δίδακτρα και 
δικαιώματα κατά 
ακαδημαϊκό έτος 

α/α Είδος Τέλους 

Τέλος Εγγραφής 
(μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές ή νεοεισερχόμενες φοιτήτριες) 

1 50.00€ 

Δίδακτρα για την απόκτηση Πτυχίου, ανάλογα με τον αριθμό των ECTS 

2 3000.00€ 
(Η αντιστοιχία: €50.00/ μονάδα ECTS καθορίζει το κόστος του κάθε μαθήματος σε περίπτωση 
που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα χρειαστεί να παρακολουθήσει ξανά το μάθημα) 

Τα δίδακτρα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Εφαρμογές Ψυχολογίας 
και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)», είναι μειωμένα και 
ανέρχονται στα 3600.00€ κατ’ έτος. Καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των ECTS 
(Η αντιστοιχία: €60.00/ μονάδα ECTS καθορίζει το κόστος του κάθε μαθήματος σε περίπτωση 
που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα χρειαστεί να παρακολουθήσει ξανά το μάθημα). 

3 3600.00€ 

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

5 Τέλος για αξιολόγηση μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων 30.00€ 

Γ) Επιστροφή διδάκτρων και άλλων τελών σε φοιτητές/φοιτήτριες που αποσύρονται από τη Σχολή Η χρηματοδότηση των σπουδών δεν αφορά το κόστος διαβίωσης, μετακινήσεων κ.λπ. 
• 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 από την έναρξη των μαθημάτων ή το αργότερο πριν από τις εξετάσεις 

του α΄ εξαμήνου και το υπόλοιπο πριν από την έναρξη των μαθημάτων ή το αργότερο πριν από τις εξετάσεις του β΄ 
εξαμήνου. 

* Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα δίδακτρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων, παρέχεται 
στους φοιτητές και στις φοιτήτριες η δυνατότητα καταβολής των διδάκτρων με δόσεις που καταγράφονται στο 
Σχέδιο Αποπληρωμής Διδάκτρων Σ.Α.Δ. 

1. Στις περιπτώσεις που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια 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 ή η φοιτήτρια που αποσύρεται έχει την υποχρέωση να συμπληρώσει ειδικό έντυπο, υπογεγραμμένο από τον ίδιο 
και τον Ακαδημαϊκό του Σύμβουλο και να το υποβάλει στη Γραμματεία του Κλάδου. 
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(δ) Υποτροφίες Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 
Φοιτητής ή φοιτήτρια που σύμφωνα με την Επιτροπή Υποτροφιών διακρίνεται για το ήθος και την κοινωνική προσφορά του/ 
της και που εξασφαλίζει γενική βαθμολογία 65% και άνω και τουλάχιστο 50% σε όλα τα μαθήματα του έτους, δικαιούται 
υποτροφία, το ποσοστό της οποίας δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών. 

Υποτροφίες - Βραβεία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Κάθε έτος προσφέρεται απεριόριστος αριθμός υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους/ες και υφιστάμενους/ες φοιτητές και φοιτήτριες. 
Τα είδη των υποτροφιών είναι τα ακόλουθα: 

(ε) Υποτροφίες Βυζαντινής Μουσικής 
Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες 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 ή της φοιτήτριας στον 
Βυζαντινό Χορό. 

• Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες  
(εξαρτώνται από τον βαθμό του απολυτηρίου) 

• Υποτροφίες για Διακρίσεις σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και σε νεοεισερχόμενες φοιτήτριες 
(διακρίσεις στη μουσική, τέχνη, αθλητισμό κ.ά.) 

• Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές και σε υφιστάμενες φοιτήτριες 
• Υποτροφίες Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς 
• Υποτροφίες Βυζαντινής Μουσικής Υποτροφίες - Βραβεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

(α) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Δίδεται, επίσης, οικονομική βοήθεια σε φοιτητές και φοιτήτριες νοουμένου ότι δεν έχουν τύχει οιασδήποτε υποτροφίας,  
για σοβαρά οικονομικά προβλήματα και όταν άλλα μέλη της οικογένειάς τους φοιτούν στη Θεολογική Σχολή. 

(1) Μεταπτυχιακός φοιτητής ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια που εγγράφεται στο Μ.Π.Σ. και έχει στο Πτυχίο βαθμό 
“Άριστα” δικαιούται υποτροφία ύψους 1000 ευρώ για το πρώτο έτος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θέλουν να αιτηθούν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο 

και να το παραδώσουν με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. 
(2) Μεταπτυχιακός φοιτητής ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια που εγγράφεται στο Μ.Π.Σ. και κατέχει ήδη μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών (ΜΑ, ΜSc, PhD) δικαιούται υποτροφία 500 ευρώ για το πρώτο έτος. Υποτροφίες 

(α) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες 
Φοιτητής ή φοιτήτρια που πρωτοεγγράφεται στη «Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου» και έχει στο Απολυτήριο του/της 
Λυκείου βαθμό άριστα δικαιούται υποτροφία για το πρώτο έτος, σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα: 

(3) Μεταπτυχιακός φοιτητής ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια που εγγράφεται στο Μ.Π.Σ. και είναι απόφοιτος ή απόφοιτη της 
Θ.Σ.Ε.Κ. δικαιούται υποτροφία 500 ευρώ για το πρώτο έτος. 

(β) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ % ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (1) Μεταπτυχιακός φοιτητής ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια που κατά το πρώτο έτος φοίτησης πέτυχε γενική βαθμολογία 
«Άριστα» (85-100%), δικαιούται υποτροφία μέχρι 1000 ευρώ για το δεύτερο έτος φοίτησής στο Μ.Π.Σ.. 19.5 - 20 100% 

19 - 19.4 75% 
Σημείωση: Για φοιτητές και φοιτήτριες που δικαιούνται φοιτητική χορηγία, τα άνω ποσά υποτροφιών θα είναι μειωμένα, 
ώστε να μη υπερκαλύπτουν το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού. 18.5 - 18.9 50% 

(β) Υποτροφίες για Διακρίσεις σε νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες 
Νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές ή φοιτήτριες που προσκομίζουν διπλώματα ή πιστοποιητικά διακρίσεων στη μουσική, στην τέχνη, στον 
αθλητισμό, ή σε άλλα συναφή είναι δικαιούχοι για υποτροφία, το ύψος της οποίας δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών. 

(γ) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Επίδοσης σε υφιστάμενους φοιτητές και φοιτήτριες 
Φοιτητής ή φοιτήτρια που 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. 
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Οικονομική Βοήθεια - Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών 

Εκτός από τις άνωθεν Υποτροφίες, η Θ.Σ.Ε.Κ. παρέχει επίσης 
Οικονομική Βοήθεια σε πολυμελείς και εμπερίστατες οικογένειες 
φοιτητών και φοιτητριών εγγεγραμμένων στο Προπτυχιακό και στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, νοουμένου ότι δεν έχουν 
τύχει οποιασδήποτε άλλης υποτροφίας. 

Οικονομική βοήθεια για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και φοιτήτριες νοουμένου ότι δεν έχουν τύχει 
οιασδήποτε υποτροφίας. 
(α) Σε φοιτητές και σε φοιτήτριες μέλη πολυτέκνων οικογενειών 
που φοιτούν στη Θ.Σ.Ε.Κ. γίνεται έκπτωση στα δίδακτρα 10%. 
(β) Σε δυο αδέλφια που φοιτούν ταυτόχρονα στη Θ.Σ.Ε.Κ. γίνεται 
έκπτωση στα δίδακτρα 10% στο καθένα. 
(γ) Σε τρία αδέλφια που φοιτούν ταυτόχρονα στη Θ.Σ.Ε.Κ. γίνεται 
έκπτωση στα δίδακτρα 20% στο καθένα. 

Οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές και φοιτήτριες με σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα. 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. προσφέρει μερική απαλλαγή διδάκτρων σε φοιτητές 
και φοιτήτριες 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 και οι φοιτήτριες 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. 
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Ετοιμαστήκατε για την εγγραφή; 

H Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου παρέχει μια απαράμιλλη εκπαιδευτική εμπειρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριές της 
που αφοσιώνονται στη σπουδή τους για να πετύχουν την υψηλότερη δυνατή επίδοση. Οι άριστοι φοιτητές και οι άριστες φοιτήτριες 
αμείβονται με πλήρη υποτροφία για κάλυψη των διδάκτρων τους και μπορούν να περιμένουν να επωφεληθούν από το πραγματικό 
κέρδος που συνοδεύει την αριστεία: τη δυνατότητα να μπουν πιο γρήγορα και πιο δυναμικά στο εργασιακό περιβάλλον του 
ενδιαφέροντος τους. 

Ελάχιστα Κριτήρια Εισδοχής Τα επόμενα βήματα Λήψη τελικής Απόφασης 

Κατεβάστε τη σχετική αίτηση, εκτυπώστε την και 
συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες για τα 
προσωπικά σας στοιχεία και το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο. 

Για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Αφού υποβάλετε ταχυδρομικώς ή διά ζώσης ή διαδικτυακά 
την αίτησή σας, θα λάβετε ειδοποίηση παραλαβής της, 
στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Το Γραφείο Εισδοχής, εάν 
το κρίνει απαραίτητο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και 
τηλεφωνικώς. 

Τις ημέρες μετά από τη συνέντευξή σας θα λάβετε ένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Εισδοχής της Θ.Σ.Ε.Κ. με 
την απόφαση της Επιτροπής Εισδοχών ως προς το αν η αίτησή 
σας ήταν επιτυχής. 

Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ελληνική Γλώσσα, για 
αιτούντες που δεν έχουν απολυτήριο ελληνόφωνου Λυκείου. 
Πιστοποιητικό Επάρκειας σε Ξένη Γλώσσα, για όσους και όσες 
κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας. 

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα κριτήρια εισδοχής στο Πρόγραμμα 
Σπουδών που σας ενδιαφέρει. Το Γραφείο Εισδοχής 
παραμένει στη διάθεσή σας για να συζητήσει μαζί σας και 
να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματά σας. Μπορείτε να 
επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22443066 ή στην ηλεκτρον. 
διεύθυνση admissions@theo.ac.cy. 

Προσφορά Θέσης 

Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα άλλο μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) που θα σας ενημερώνει εάν η αίτησή 
σας έχει προχωρήσει στο στάδιο της συνέντευξης. 
Το Γραφείο Εισδοχής θα συνεννοηθεί μαζί σας για τον 
καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας που θα συμμετάσχετε 
στη συνέντευξη. 

Αν σας προσφερθεί θέση, τότε θα έχετε μια προκαθορισμένη 
χρονική περίοδο, για να αποφασίσετε εάν θα αποδεχτείτε την 
προσφορά και να υποβάλετε τα σχετικά έγγραφα εισδοχής 
και την αρχική πληρωμή. Η αρχική πληρωμή περιλαμβάνει 
προκαταβολή 500€ + 50€ κόστος εγγραφής και δεν 
επιστρέφεται σε περίπτωση που θα αλλάξετε γνώμη. 
Πριν από την έναρξη των μαθημάτων θα πρέπει να 
ολοκληρώσετε την αποπληρωμή των διδάκτρων του 
εξαμήνου. 

Για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 

Βεβαιωθείτε ότι μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα και 
πιστοποιητικά έχετε συμπεριλάβει και αντίγραφο της 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας. 

Τίτλος Πτυχίου. 
Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου. 
Πιστοποιητικό Επάρκειας σε Ξένη Γλώσσα, για όλους όσοι 
κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει το πεδίο 10 της αίτησης. 
Αιτήσεις που δεν προσδιορίζουν τη «Χρηματοδότηση των 
σπουδών σας» δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. 

Συνεντεύξεις 

Η συνέντευξη είναι αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 
εισδοχής και είναι μια ευκαιρία για να πείσετε την Επιτροπή 
Εισδοχής για την καταλληλότητά σας και για την επιλογή σας 
στο πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει. Η συνέντευξη 
διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά και διενεργείται με φυσική 
παρουσία ή διαδικτυακά. 

Έναρξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει στο πεδίο 11 και έχετε 
συμπληρώσει το πεδίο 12. 

Καλώς ήλθατε στη Θ.Σ.Ε.Κ. 
Τον Ιανουάριο κάθε νέου έτους ξεκινά η εκστρατεία 
προσέλκυσης φοιτητών και φοιτητριών και ανοίγει η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων. 

Μερικοί προπτυχιακοί φοιτητές ενδέχεται να είναι 
υποχρεωμένοι να εκπληρώσουν τη θητεία τους στον στρατό, 
διαφορετικά θα σας δούμε στην εκδήλωση υποδοχής των 
νεοεισερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών μας στο τέλος 
Αυγούστου, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της νέας 
ακαδημαϊκής χρονιάς. Ψηφιοποιήστε την αίτησή σας και αποστείλετέ την στην 

ηλεκτρον. διεύθυνση admissions@theo.ac.cy ανεβάζοντας 
μαζί και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Μπορείτε ακόμα να 
την υποβάλετε ταχυδρομικώς ή δια ζώσης. 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Σχολής στο 
https://www.theo.ac.cy/αίτηση-εισδοχής/. 

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε! 
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Κτηριακές εγκαταστάσεις 

Το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα 

Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου βρίσκεται στην πιο ιστορική περιοχή της παλιάς, εντός των τειχών, πόλης της 
Λευκωσίας. Λειτουργεί σε ένα μοναδικό κτηριακό συγκρότημα το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά δείγματα παραδοσιακής αστικής 
αρχιτεκτονικής, από τον 14ο μέχρι τον 20ό αιώνα, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ δημιουργεί ιδανικό και ελκυστικό 
περιβάλλον για διδασκαλία και μάθηση. Στεγάζεται σε τέσσερα αναπαλαιωμένα κτήρια που έχουν συντηρηθεί από την Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου και προσαρμόστηκαν για να φιλοξενήσουν τη λειτουργία της. Τα κτήρια της Θ.Σ.Ε.Κ. καταλαμβάνουν: 

(α) Το γωνιακό κτήριο Α΄ επί της Οδού Ισοκράτους 5-7, νότια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Πρόκειται για ένα κτήριο που 
αποτελεί Αρχαίο Μνημείο του 18ου αιώνα, μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε από το 1898-1927 ως κατοικία της Ιφιγένειας 
και του Χαράλαμπου Μαραθεύτη, του σπουδαιότερου ίσως παιδαγωγού της Κύπρου, για την εποχή του. Το κτήριο συνδέεται, 
επίσης με τον Νικοκλή Καλλονά (δάσκαλο και πρώτο γραμματέα του Γραφείου Παιδείας στην Αγγλοκρατία), στην κατοχή του 
οποίου βρισκόταν μέχρι την πώλησή του στην Ιφιγένεια Μαραθεύτη. 

(β) Το κτήριο Β΄, Διοίκησης του Π.Σ. Θεολογίας, επί της Οδού Ισοκράτους 3. Μέρος του κτηρίου ανάγεται στον 18ο αιώνα, 
παρόλο που η εξωτερική αρχιτεκτονική της σημερινής του μορφής παραπέμπει στις αρχές του 20ού αιώνα. Εδώ φυλάγεται η 
εφέστιος εικόνα της Σχολής, έργο του αγιογράφου Γιώργου Πέτρου (2015), που απεικονίζει τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος στη 
φιλοξενία του Αβραάμ, στον τύπο που την απέδωσε ο Αντρέι Ρουμπλιώφ. 

(γ) Το κτήριο Γ΄, την παλαιά Σχολή Παλλαρή, επί της Οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄. Εδώ λειτούργησε από το 1957-1977 το Ελληνικό 
Κολλέγιο Λευκωσίας που ίδρυσε ο παιδαγωγός Νίκος Παλλαρής. Πρόκειται για κτήριο με αρχιτεκτονικά μέλη που 
χρονολογούνται από την πρώιμη Τουρκοκρατία μέχρι την Αγγλοκρατία, το οποίο αναπαλαιώθηκε το 2016. Στο κτήριο αυτό είχαν 
στεγαστεί παλαιότερα οι Παλαιές Συντεχνίες που το πώλησαν στον Νίκο Παλλαρή, με το όνομα του οποίου έμεινε γνωστό. Το 
λάβαρο της Σχολής Παλλαρή και μικρό φωτογραφικό αρχείο, καθώς και προσωπικά αντικείμενα του παιδαγωγού δωρίστηκαν 
στη Σχολή από την οικογένεια Παλλαρή και εκτίθενται στον προθάλαμο/αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης Σπουδαστηρίου. 

(δ) Ένα μονώροφο, σήμερα, μονόχωρο κτίσμα, με δύο αψίδες γοτθικού ρυθμού, που μπορεί να χρονολογηθεί στον 14ο αιώνα. 
Στεγάζει το εκθετήριο της Σχολής και υπηρεσίες του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας. 

Στο οικοδομικό τετράγωνο αναπαλαιώνεται το παλιό αρχοντικό στη γωνία Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Ζήνωνος Κιτιέως, όπου 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70 πρωτοστεγάστηκε η Σχολή Κ.Ε.Σ. Μετατρέπεται σε ξενώνα της Ι.Α.Κ. που θα εξυπηρετεί και τις 
ανάγκες της Σχολής για φιλοξενία καθηγητών. Στη γωνία Ζήνωνος Κιτιέως και Ισοκράτους βρίσκεται η πετρόκτιστη οικία Τουφεξή, 
με αρχιτεκτονικά μέλη που ανάγονται στον 13ο αιώνα, η οποία θα αποτελέσει μέρος της μελλοντικής Βιβλιοθήκης της Σχολής, που 
προγραμματίστηκε να κτιστεί επί τούτου στα παρακείμενα τεμάχια. 

Στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της Σχολής 
Τα προαναφερθέντα κτήρια διαθέτουν χώρους διδασκαλίας που περιλαμβάνουν πέντε αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες 

με διαδραστικούς πίνακες ή οθόνες αφής και μια αίθουσα συνεδριών/ φροντιστηριακής διδασκαλίας εξοπλισμένη με οθόνη αφής. 
Δύο αίθουσές διδασκαλίας στο κτήριο Γ΄ μπορούν να μετατρέπονται σε αίθουσα για συνέδρια και εκδηλώσεις, εξοπλισμένη με 
σύστημα ήχου και κινηματογραφικής προβολής. Διατίθενται, επίσης, γραφεία για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, κυλικείο 
αυτοεξυπηρέτησης, κουζίνες και χώροι υγιεινής. Στο κτήριο Γ΄ λειτουργεί, ακόμα, η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου της Θεολογικής 
Σχολής, η οποία στεγάζει τις συλλογές βιβλίων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών. Στο ισόγειο του κτηρίου 
Α΄ λειτουργεί αίθουσα υπολογιστών με συνδεδεμένο φωτοτυπικό μηχάνημα για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των φοιτητών και των 
φοιτητριών. 

88 89 

Θ
ΕΟ

Λ
Ο

ΓΙ
Κ

Η
 Σ

Χ
Ο

Λ
Η

 Ε
Κ

Κ
Λ

Η
ΣΙ

Α
Σ 

Κ
ΥΠ

Ρ
Ο

Υ
 

Θ
ΕΟ

Λ
Ο

ΓΙ
Κ

Η
 Σ

Χ
Ο

Λ
Η

 Ε
Κ

Κ
Λ

Η
ΣΙ

Α
Σ 

Κ
ΥΠ

Ρ
Ο

Υ
 

 



Βιβλιοθήκη 

Κεντρική Βιβλιοθήκη 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. χρησιμοποιεί και αξιοποιεί, ως Κεντρική Βιβλιοθήκη, τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, που 
βρίσκεται στο σύμπλεγμα των κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα 
συνολικά περίπου 70.000 χιλιάδες τόμους βιβλίων, περίπου 26 χιλιάδες τόμους περιοδικών και εφημερίδων και θεωρείται μια 
από τις πλουσιότερες και επαρκέστερες ερευνητικές κυπριακές Βιβλιοθήκες στον τομέα της. Εδώ συστεγάζονται η Βιβλιοθήκη της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και η σημαντικότατη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης, με έτος ίδρυσης το 1933. Επιπλέον, δημιουργήθηκε η 
Συλλογή του Ιδρύματος, ώστε αυτές οι τρεις συλλογές αναπτυσσόμενες να αλληλοσυμπληρώνονται θεματικά. Έχουν κατά καιρούς 
προστεθεί και άλλες μικρότερες Βιβλιοθήκες. Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Είναι ανοικτή στο ερευνητικό κοινό και εξυπηρετεί 
ετησίως περίπου χίλιους πεντακόσιους μελετητές στους οποίους παρέχεται διευκόλυνση με περιορισμένο αριθμό φωτοτυπιών, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου Θ.Σ.Ε.Κ. 

Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις 
θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τομέων της Σχολής: Θεολογία, Ψυχολογία, Συμβουλευτική. Υποστηρίζει τα τρέχοντα και 
προβλεπόμενα ερευνητικά και εκπαιδευτικά (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) προγράμματα. Το υλικό που περιέχει, οι υπηρεσίες 
που παρέχει, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της, ακολουθούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Ιδρύματος, που στρέφονται γύρω από τους Τομείς της Θεολογίας και της Ψυχολογίας. Αποτελεί οργανικό μέρος 
και αποφασιστικό συντελεστή στην όλη λειτουργία του Ιδρύματος. Ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και στο εκπαιδευτικό δυναμικό υπάρχει 
στενή συνεργασία για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις ανάγκες των φοιτητών και των φοιτητριών και τη συμβολή της 
Βιβλιοθήκης σε αυτό. 

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών και των φοιτητριών, του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, του διοικητικού − βοηθητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου. 

Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των πηγών που έχει στη διάθεσή της για 
την κάλυψη των παραπάνω προγραμμάτων. Προσφέρει σεμινάρια επιμόρφωσης στους φοιτητές, στις φοιτήτριες και στο προσωπικό. 
Τέλος, η Βιβλιοθήκη προσφέρει την υποστήριξή της στο γενικότερο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Βάσεις Δεδομένων 
Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου της Θεολογικής Σχολής βρίσκεται στο Κεντρικό Κτήριο Γ΄ της Σχολής. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το 
κοινό καθημερινά από τις 08.00 μέχρι τις 16:00. 

Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες ηλεκτρονικών άρθρων και περιοδικών γίνεται μόνο μέσα από IP διεύθυνση εντός του ορίου των 
διευθύνσεων που ανήκουν στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε αλφαβητικά είτε 
πληκτρολογώντας τμήμα του τίτλου ενός περιοδικού. 

Συμμετέχει ως Συνεργαζόμενο μέλος στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυβ), που ιδρύθηκε από τα δημόσια και τα 
ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. 

Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών 

Συλλογή-Βιβλιοθήκη Θεόδωρου Παπαδόπουλλου 

Η Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.Ε.Κ. παρέχει πρόσβαση στον Συλλογικό Κατάλογο των Κυπριακών Βιβλιοθηκών (Σ.Κ.Κ.Β.). Η 1η έκδοση 
του Σ.Κ.Κ.Β. περιέχει βιβλιογραφικές εγγραφές από 38 βιβλιοθήκες όλων των κατηγοριών (Εθνική, Ακαδημαϊκές, δημοτικές, 
σχολικές, κρατικές, νοσοκομειακές κ.λπ.). 

Από τις 24/11/2022 η Βιβλιοθήκη της Θ.Σ.Ε.Κ. εμπλουτίστηκε σημαντικά αποδεχόμενη τη Δωρεά ολόκληρης της προσωπικής 
Βιβλιοθήκης του μακαριστού Θεόδωρου Παπαδόπουλλου από τη σύζυγό του κ. Ρολάνδα Παπαδοπούλλου. Πρόκειται για την 
αρτιότερη και μεγαλύτερη, ίσως, προσωπική Βιβλιοθήκη στην Κύπρο, με Κυπρολογικό, Βυζαντινολογικό και Θεολογικό 
ενδιαφέρον. Στεγάζεται στην οικία που διαμένει η σύζυγός του και δωρήτρια κ. Ρολάνδα Παπαδοπούλλου. Παραμένει ενιαία 
και βρίσκεται σε διαδικασία καταλογογράφησης ούτως ώστε να είναι προσβάσιμη σε ερευνητές και στο ευρύ κοινό. 
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Κατάλογος Βιβλιοθήκης 

Στον ιστότοπο της Θ.Σ.Ε.Κ. βρίσκεται αναρτημένος ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης, τον οποίο οι χρήστες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για αναζήτηση τεκμηρίων. O ηλεκτρονικός κατάλογος, εκτός από αναζήτηση τεκμηρίων, παρέχει σύγχρονες  
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα ανανέωσης δανεισμού, κράτησης τεκμηρίων κ.λπ. 

 



Διοίκηση της Σχολής: Συμβούλιο, Διεύθυνση, Επιτροπές 

Διοικητικές Υπηρεσίες 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ανθρώπινου Δυναμικού 
Βιβλιοθήκης 
Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
Οικονομικών 
Πληροφορικών συστημάτων 
Φοιτητικής Μέριμνας και Εισδοχής Φοιτητών/Φοιτητριών 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

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/φοιτητριών. Στη Σχολή λειτουργούν οι Επιτροπές που προβλέπονται 
από τη Νομοθεσία: Ακαδημαϊκή, Διοικητική, Πειθαρχική & Εσωτερικής Ποιότητας καθώς και άλλες 
επιτροπές. 

Μέλη Συμβουλίου της Σχολής 

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

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. Νεκτάριο, 

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. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, 

Τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη (εκλεγμένο μέλος), 

Την κ. Μαρία Παύλου (εκλεγμένο μέλος), 

Τον κ. Χρυσοβαλάντη Κυριάκου (εκλελεγμένο μέλος). 

Ένα εκλεγμένο εκπρόσωπο του προσωπικού 

Την κ. Άννα Χριστοδούλου (εκλεγμένο μέλος) 

Ένα εκλεγμένο εκπρόσωπο της Φοιτητικής Ένωσης της Σχολής. 

Τον κ. Μάριο Ασσιώτη (εκλεγμένο μέλος) 

1.1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.3 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης 
Μαρία Παύλου 
Χρυσοβαλάντης Κυριάκου 
 Ιουλία Τελεβάντου 
Άννα Χριστοδούλου 
Μάριος Ασσιώτης 

Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης 
Μαρία Παύλου 
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης 
Γιώργος Καλλονάς 

1.4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης 
Μαρία Παύλου 
Χρυσοβαλάντης Κυριάκου 
Ιουλία Τελεβάντου 
Αντιγόνη Λοϊζίδου 
Άννα Χριστοδούλου 
Γιώργος Καλλονάς 
Μάριος Ασσιώτης 

Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης 
Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη 
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης 
Μαρία Παύλου 
Κωνσταντίνος Τσαγκαρίδης 
Ιουλία Τελεβάντου 
Άννα Χριστοδούλου 
Μάριος Ασσιώτης 

Διεύθυνση 

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. 
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Γεωγραφική 

Θέση 

Πρόσβαση στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου 
Επιστημονικό 

Τεχνικό 
Επιμελητήριο 

Πύλη 
Αμμοχώστου Πώς να μας βρείτε 

Η Σχολή βρίσκεται νοτίως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, στο οικοδομικό τετράγωνο 
που σχηματίζεται μεταξύ των οδών Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, Ισοκράτους και Ζήνωνος 
Κιτιέως, με είσοδο επί της Οδού Ισοκράτους, αριθμός 7. 

Παγκύπριο  
Γυμνάσιο Η γειτονιά μας 

Βυζαντινό 
Μουσείο 

Καθεδρικός 
Αγίου Ιωάννη 

Βορείως της Θεολογικής Σχολής 
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. 1955-’59 
και βορειανατολικά το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο με τη Σεβέρειο 
Βιβλιοθήκη και τα Μουσεία του. 
Σε πολύ κοντινή απόσταση, η 
Πύλη Αμμοχώστου, το Μουσείο 
Χαρακτικής, η Αξιοθέα και οι Ιεροί 
Ναοί Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας 
και Αγίου Κασσιανού. 

Σεβέρειος 
Βιβλιοθήκη 

Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου Η ταχυδρομική διεύθυνση της Σχολής είναι: 

Νέος Καθεδρικός  
Ναός Απ. Βαρνάβα Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου 

Θεολογική 
 Σχολή Ιερός Ναός 

Αγ. Αντωνίου Ισοκράτους 1-7, Φοιτητικές 
Εστίες  Οικία 

Χατζηγιωργάκη 
Κορνέσιου 1016, Λευκωσία, Εστιατόριο 

Γεύσασθαι 

Μνημείο  
Ελευθερίας  

Κύπρος 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@theo.ac.cy, info@theo.ac.cy 

Ανατολικά, ο Ιερός Ναός Αγίου 
Αντωνίου, Μετόχιο της Ιεράς 
Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα. Νοτιοανατολικά η Εξαρχία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Τηλέφωνo: (+357) 22443055 

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22443050 Νότια το Μέγαρο των Ποδοκαθάρων, Κονάκι του Μεγάλου Δραγουμάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου με το Εθνογραφικό 
Μουσείο. 

Ιστότοπος: http://www.theo.ac.cy/ 

Δυτικά, ο νέος Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Βαρνάβα και το νέο Δημαρχείο Λευκωσίας. Σε ελάχιστη απόσταση, η Φοιτητική 
Εστία, το εμπορικό κέντρο της παλιάς πόλης, οι Ιεροί Ναοί Παναγίας Φανερωμένης, Αγίου Σάββα (Εξαρχία του Πατριαρχείου 
Αλεξανδρείας), Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο Άγιος Ελευθέριος (Μετόχιο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Μαχαιρά) 
και πολλά άλλα περίφημα μνημεία, όπως το Μαυσωλείο των σφαγιασθέντων κατά την εθνεγερσία του 1821, στην εκκλησία της 
Φανερωμένης, το παλαιό Παρθεναγωγείο Φανερωμένης και η Ο.Χ.Ε.Ν. Μνημεία όπως η εκκλησία Σταυρός του Μισιρίκου και 
η εκκλησία της Αγίας Μαρίας, του μοναστηριού του Τάγματος των Αυγουστινιανών μοναχών, μετατράπηκαν σε τζαμιά μετά 
την Οθωμανική κατάκτηση του 1571, ενώ μια παράπλευρη οκταγωνική εκκλησία μετατράπηκε σε Οθωμανικό λουτρό, που, 
δυστυχώς, ανακαινίστηκε πριν από λίγα χρόνια ως «Λουτρά της Εμερκές». 
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Ιερά 

mailto:admissions@theo.ac.cy
mailto:info@theo.ac.cy
mailto:o@theo.ac.cy
http://www.theo.ac.cy/


Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού έτους 
2022-2023 

Πρόσβαση με τα Μικρά Λεωφορεία Λευκωσίας 

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

• Λ1, 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, 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 

Γραφείο Υποδοχής, Πληροφοριών & Εξυπηρέτησης: 22443055 

Λογιστήριο: 22443049 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: treasury@theo.ac.cy 

Γραμματεία Σχολής: 22443062 

Γραφείο Εισδοχής - Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας: 22443066 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: admissions@theo.ac.cy, info@theo.ac.cy 

Βιβλιοθήκη: 22443048 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: library@theo.ac.cy 

Τηλεομοιότυπο: 22443050 
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 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Μέχρι 15 Ιουλίου   

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 
1 Ιουλίου – 15 Ιουλίου 
16 Ιουλίου – 30 Ιουλίου  

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1 Ιουλίου – 30 Ιουλίου  

ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  31 Αυγούστου  –  2 Σεπτεμβρίου  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 29 Αυγούστου  –  2 Σεπτεμβρίου 9 – 13 Ιανουαρίου 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5 Σεπτεμβρίου  16 Ιανουαρίου 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

2 Σεπτεμβρίου 13 Ιανουαρίου 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ 

30 Σεπτεμβρίου 10 Φεβρουαρίου 

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2 Δεκεμβρίου 28 Απριλίου 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

3  –  6 Δεκεμβρίου 29 Απριλίου – 7 Μαΐου 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 7  –  22 Δεκεμβρίου 8 – 23 Μαΐου 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ  (ΑΚΑΔ.) 
(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) 
23 Δεκ. – 7 Ιανουαρίου 

(ΠΑΣΧΑ – 16 Απριλίου)  
8 – 23 Απριλίου 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ 

1 Οκτωβρίου (Ημ. Ανεξαρτησίας) 
28 Οκτωβρίου(Εθνική Επέτειος) 
25-26 Δεκεμβρίου (Χριστούγενα) 
1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) 
6 Ιανουαρίου (Άγια Θεοφάνεια)  

27 Φεβρουαρίου (Καθαρά Δευτέρα) 
25 Μαρτίου (Εθνική Επέτειος) 
1 Απριλίου (Εθνική Επέτειος) 
16 Απριλίου (Πάσχα) 
17 Απριλίου (Δευτέρα Πάσχα) 
1 Μαΐου (Πρωτομαγιά),  
5 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος) 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΡΓΙΕΣ  
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

14η Σεπτεμβρίου  
(Υψώσεως Τιμίου Σταυρού),  

13 Νοεμβρίου  
(Ονομαστήρια Αρχιεπισκόπου) 

30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών) 
25 Μαΐου (Αναλήψεως) 
11 Ιουνίου (Απ. Βαρνάβα) 
14 – 16 Αυγούστου  

(Κοιμήσεως Θεοτόκου) 

 

http://www.nicosiaminibuses.eu/
http://osel.com.cy/
mailto:treasury@theo.ac.cy
mailto:y@theo.ac.cy
mailto:admissions@theo.ac.cy
mailto:info@theo.ac.cy
mailto:o@theo.ac.cy
mailto:library@theo.ac.cy
mailto:y@theo.ac.cy


Παράρτημα Kατάλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ Ή 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΕΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Αρχιμ. Νικόλαος 
Ιωαννίδης 

Διδακτορικό  
Στην Πατρολογία                
(Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) 

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης  
(Καθηγητής - ΕΚΠΑ) 

Πατρολογία 
Αγιολογία 

 

Μαρία Σακελλαρίου 
Διδακτορικό  
Στα Παιδαγωγικά   
(ΑΠΘ) 

Ακαδημαϊκή Συνεργάτις  
(Καθηγήτρια -
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 

Παιδαγωγικά  

Κωνσταντίνος 
Νικολακόπουλος 

Διδακτορικό στην Καινή 
Διαθήκη (ΕΚΠΑ)  
Υφηγεσία (Habilitation) 
στην Καινή Διαθήκη 
(Πανεπιστήμιο Μονάχου) 

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης  
(Καθηγητής -  
Πανεπιστήμιο Μονάχου) 

Καινή 
Διαθήκη 

 

Αθανάσιος 
Παπαρνάκης 

Διδακτορικό  
στην Παλαιά Διαθήκη 
(ΑΠΘ) 

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης  
(Καθηγητής - ΑΠΘ) 

Παλαιά 
Διαθήκη 

 

Γεώργιος Φίλιας 

Διδακτορικό στην Κοινωνική 
Θεολογία (ΕΚΠΑ) 
Διδακτορικό στην Ιστορία 
των Θρησκειών 
(Πανεπιστήμιο Σορβόνης) 

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης  
(Καθηγητής - ΕΚΠΑ) 

Λειτουργική  

Αγγελική Λεονταρή 

Διδακτορικό στην 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
(Πανεπιστήμιο Λονδίνου – 
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης) 

Ακαδημαϊκή Συνεργάτις  
(Ομότιμη Καθηγήτρια -  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 

Εκπαιδευτική 
Ψυχολογία 

 

Ηλίας Μπεζεβέγκης 
Διδακτορικό  
στην Εξελικτική Ψυχολογία 
(Πανεπιστήμιο Rutgers) 

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης  
(Ομότιμος Καθηγητής - 
ΕΚΠΑ) 

Εξελικτική 
Ψυχολογία 

 

Μάριος Βρυωνίδης 

Διδακτορικό  
στην Κοινωνιολογία της 
Εκπαίδευσης 
(Πανεπιστήμιο Λονδίνου – 
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης) 

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης  
(Καθηγητής -Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου) 

Κοινωνιολογία 
Ερευνητικός 
Εταίρος 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ Ή 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΕΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Όλγα Σολομώντος-
Κουντούρη 

Διδακτορικό  
στην  
Αναπτυξιακή Ψυχολογία 
(Πανεπιστήμιο Λονδίνου – 
Ινστιτούτο Εκπαίδευσης) 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 
(Θ.Σ.Ε.Κ.) 

Ψυχολογία 

Διευθύντρια 
Ακαδημαϊκών 
Θεμάτων, 
 

Προϊσταμένη 
Γραφείου Έρευνας, 
Διεθνών και 
Δημοσιών Σχέσεων, 
 

Μέλος  Συμβουλίου  
& Επιτροπών, 
 

Ακαδημαϊκός 
Υπεύθυνη Μ.Π.Σ. 

Ζήσης Μελισσάκης 

Διδακτορικό  
στην Ελληνική  
Παλαιογραφία  
(Δημοκρίτειο Παν. Θράκης)  

Ακαδημαϊκός  
Συνεργάτης 
(Κύριος Ερευνητής  
Εθνικού Ιδρύματος  
Ερευνών) 

Παλαιογραφία/  
Κωδικολογία 

 

Αρχιμ. Γρηγόριος 
Ιωαννίδης 

Διδακτορικό  
στη Λειτουργική  
(Ανατολικό Ποντιφικό 
Ινστιτούτο) 

Επίκουρος 
Καθηγητής 
(Θ.Σ.Ε.Κ.) 

Λειτουργική 

Ακαδημαϊκός 
Υπεύθυνος Κλάδου 
Σπουδών Θεολογίας,  
Υπεύθυνος 
Βιβλιοθήκης,  
Μέλος Συμβουλίου  
& Επιτροπών 

Πρωτ. Κυπριανός 
Κουντούρης 

Διδακτορικό  
στα Παιδαγωγικά 
(Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων) 

Επίκουρος 
Καθηγητής 
(Θ.Σ.Ε.Κ.) 

Ιστορία της 
Εκπαίδευσης 
και του 
Πολιτισμού 

Διευθυντής, 
Μέλος Συμβουλίου  
& Πρόεδρος 
Επιτροπών 

Ανάργυρος 
Αναπλιώτης 

Διδακτορικό στη Θεολογία 
και Ιατρική (ΕΚΠΑ) 
Διδακτορικό στο 
Εκκλησιαστικό Δίκαιο 
(Πανεπιστήμιο Μονάχου) 

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης  
(Επίκουρος Καθηγητής) 
(Πανεπ. Μονάχου) ) 

Μεθοδολογία 
Έρευνας 

 

Ελένη Οικονόμου Διδακτορικό στην Ιστορία 
Σλαβικών Εκκλησιών 
(ΑΠΘ) 

Ακαδημαϊκή Συνεργάτις  
(Επίκουρη Καθηγήτρια) 
(ΑΠΘ) 

Ιστορία  
Σλαβικών 
Εκκλησιών 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ Ή 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΕΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Πορφύριος 
Νταλιάνης 

Διδακτορικό  
στην Παλαιά Διαθήκη  
(ΕΚΠΑ) 

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης 

Παλαιά Διαθήκη  

Ανδρέας Φούλιας 
Διδακτορικό  
στη Βυζαντινή Αρχαιολογία  
(ΕΚΠΑ)  

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης 

Βυζαντινή 
Αρχαιολογία 

 

Ιλιάδα Τοφαρίδου 
Διδακτορικό  
σε Πληροφορική και Μαθηματικά  
(Πανεπιστήμιο Σίτι του Λονδίνου) 

Ακαδημαϊκή 
Συνεργάτις 

Πληροφορική  

Αμαλία Προκοπίου 
Διδακτορικό  
στην Παλαιά Διαθήκη 
(ΕΚΠΑ) 

Ακαδημαϊκή 
Συνεργάτις 

Παλαιά Διαθήκη  

Χριστίνα 
Χατζηαυξέντη 

Διδακτορικό  
στις Βυζαντινές Σπουδές 
(Πανεπιστήμιο Λειψίας) 

Ακαδημαϊκή 
Συνεργάτις 

Βυζαντινή 
Γραμματολογία 

 

Πρωτ. Σωκράτης 
Ανδρέου 

Διδακτορικό στη Θεολογία (ΑΠΘ) 
Μεταδιδακτορική Έρευνα (ΑΠΘ) 

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης 

Πατερική 
Θεολογία 

 

Γιώργος Κουννούσιης 

Διδακτορικό  
στην Κοινωνιολογία της 
Θρησκείας  
(ΑΠΘ)  

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης 

Κοινωνιολογία   

Μαρία Πετρίδου 
Διδακτορικό  
στην Κλινική Ψυχολογία  
(Πανεπιστήμιο Κύπρου) 

Ειδικό 
Ερευνητικό 
Προσωπικό 

Κλινική 
Ψυχολογία 

Μέλος Ερευνητικών 
Προγραμμάτων 

Ντίνα Μουστερή 

Εγγεγραμμένη Κλινική 
Ψυχολόγος 
(Πανεπιστήμιο της Λυών) 
UKCP Εγγεγραμμένη 
Ψυχοθεραπεύτρια 

Ακαδημαϊκή 
Συνεργάτις  
Ειδικό Διδακ. 
Προσωπικό 

Συμβουλευτική  

Δημήτριος 
Ιεροδιακόνου 

Βυζαντινή & Ευρωπαϊκή Μουσική 
 

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης  
Ειδικό Διδακ. 
Προσωπικό 

Βυζαντινή 
Μουσική 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ Ή 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΕΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Μαρία Παύλου 
Διδακτορικό  
στις Κλασικές Σπουδές 
(Πανεπιστήμιο Μπρίστολ) 

Επίκουρη 
Καθηγήτρια 
(Θ.Σ.Ε.Κ.) 

Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα και 
Γραμματεία 

Υπεύθυνη 
Διασφάλισης 
Ποιότητας και  
Δημοσιών Σχέσεων   
& Προβολής,   
Μέλος Συμβουλίου   
& Επιτροπών 

Κωνσταντίνος 
Τσαγκαρίδης 

Διδακτορικό  
στη Γνωστική / Πειραματική 
Ψυχολογία 
(Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου) 

Λέκτορας 
(Θ.Σ.Ε.Κ.) 

Ψυχολογία, 
Στατιστική, 
Μεθοδολογία  

Υπεύθυνος Έρευνας 
Θ.Σ.Ε.Κ.,  
Υπεύθυνος Erasmus, 
Μέλος Επιτροπών 

Ιουλία Τελεβάντου 

Διδακτορικό  
στην Εκπαίδευση 
(Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης) 

Λέκτορας 
(Θ.Σ.Ε.Κ.) 

Μεθοδολογία και 
Στατιστική 

Μέλος Επιτροπών 

Χρυσοβαλάντης 
Κυριάκου 

Διδακτορικό στην Ιστορία 
(Κολλέγιο Royal Holloway, 
Πανεπιστήμιο Λονδίνου) 

Λέκτορας 
(Θ.Σ.Ε.Κ.) 

Εκκλησιαστική 
Ιστορία 

Μέλος Συμβουλίου   
& Επιτροπών 

Μύρια Κκάλη 
Διδακτορικό στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  

Ακαδημαϊκή 
Συνεργάτις  
(Λέκτορας, CIM) 

Διοίκηση 
οργανισμών 

 

Μητροπολίτης 
Κωνσταντίας 
Βασίλειος 

Διδακτορικό στη Δογματική 
(Πανεπιστήμιο του 
Φριβούργου, Ελβετία) 
Διδακτορικό στη Δογματική  
(ΕΚΠΑ) 

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης 

Δογματική Μέλος Συμβουλίου 

Μητροπολίτης 
Σασίμων Γεννάδιος 

Διδακτορική Υφηγεσία  
στη Δογματική 
(Πανεπιστήμιο 
Στρασβούργου) 

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης 

Κανονικό Δίκαιο  

Ιωάννης Μπέκος 

Διδακτορικό  
στη Χριστιανική Ηθική  
(Πανεπιστήμιο της Γενεύης – 
Ινστιτούτο Μεταπτ. Σπουδών 
Ορθόδοξης Θεολογίας) 

Ακαδημαϊκός 
Συνεργάτης 

Χριστιανική Ηθική  

 



Νομική Ευθύνη 

Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου έχει την έδρα της στη Λευκωσία.  
Το πρόσωπο που είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος της Σχολής για τη Θεολογική Σχολή της 
Εκκλησίας της 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, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας στις 11 Μαρτίου 2022 και δόθηκε έγκριση στις 23 Μαρτίου 2022  
(με Αρ. Φακ.: 7.14.10.37/4), σύμφωνα με το άρθρο 25 (2) των περί Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 1999.  

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου. Παραίτηση από ευθύνη. 

Η παρούσα έκδοση του Οδηγού Σπουδών της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της 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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Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου 

Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ.: +357 22443055 / Τηλεομοιότυπο: +357 22443050 
 Ηλ. Διεύθυνση: admissions@theo.ac.cy 

 

«Μυσταγωγῶν σου Κύριε τοὺς Μαθητάς, ἐδίδασκες λέγων.  
Ὧ φίλοι, ὁρᾶτε, μηδεῖς ὑμᾶς χωρίσει μου φόβος,  
εἰ γὰρ πάσχω, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ Κόσμου, 
 μὴ οὖν σκανδαλίζεσθε ἐν ἐμοί,  
οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι,  
ἀλλὰ διακονῆσαι,  
καὶ δοῦναι τὴν ψυχήν μου,  
λύτρον ὑπὲρ τοῦ Κόσμου.  
Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ,  
ἐμὲ μιμεῖσθε,  
ὁ θέλων πρῶτος εἶναι,  
ἔστω ἔσχατος,  
ὁ δεσπότης,  
ὡς ὁ διάκονος,  
μείνατε ἐν ἐμοί,  
ἵνα βότρυν φέρητε,  
ἐγὼ γάρ εἰμι  
τῆς ζωῆς ἡ ἄμπελος.» 
 

(Κοσμά Μοναχού 
Απόστιχο Ιδιόμελο της 
Ακολουθίας του Νιπτήρος) 

mailto:admissions@theo.ac.cy

