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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ  

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

 

Αθήνα 27 Ιουνίου 2018 

 

Γενικές πληροφορίες 

Στο ιδρυτικό του Τμήματος Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 486/1991 (Α’ 177) 

και δη στο άρθρο 2 αυτού, ορίζεται ότι το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 

έχει ως αποστολή:  

«α) Να συμβάλλει στην αυτογνωσία της ελληνικής κοινωνίας, να προβάλλει την εικόνα 

της τέχνης της και να προαγάγει το καλλιτεχνικό αίσθημα του κοινού. 

β) Να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την άρτια κατάρτιση και σταδιοδρομία του 

ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, του τεχνοκριτικού και του επιστημονικού 

προσωπικού που απασχολείται σε πνευματικά κέντρα, μουσεία, πινακοθήκες και σε 

άλλα ιδρύματα, καθώς και αυτών που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

γ) Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της σημασίας της αισθητικής αγωγής ως βασικού 

παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής». 

Δεδομένου ότι το Τμήμα λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2006-2007, τον Ιούνιο του έτους 2009 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων (ήδη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), Δ/νση Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, Τμήμα Δ’ Μελετών, αίτημα και συναφή δικαιολογητικά περί ένταξης 

του πτυχίου του Τμήματος σε κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ιστορία της Τέχνης». Το αίτημα 

υποβλήθηκε με δεδομένο ότι η πρόβλεψη του ανωτέρω άρθρου 2, εδάφιο β), του 

(ιδρυτικού του Τμήματος) ΠΔ περί δυνατότητας απασχόλησης των αποφοίτων του 
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Τμήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήταν επαρκής, και ότι, συνεπώς, αναγκαία 

κατά νόμο προϋπόθεση για τη συμμετοχή των αποφοίτων του Τμήματος σε 

διαγωνισμούς για την πρόσληψη εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

συνιστούσε η ένταξη σε αντίστοιχο κλάδο του πτυχίου που χορηγείται από το 

Τμήμα1. 

Εν συνεχεία, και δεδομένου ότι στις 19.7.2011 έλαβε χώρα η ορκωμοσία των 

πρώτων αποφοίτων του Τμήματος, το Νοέμβριο του ίδιου έτους εστάλη στο 

Υπουργείο (Τμήμα Δ’, Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε., Ενιαίος Διοικητικός Τομέας 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, και Τμήμα Α’, Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε., 

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) συμπληρωματικό 

έγγραφο-αίτημα επίσπευσης στο οποίο, μεταξύ άλλων, προστίθεται σειρά μαθημάτων 

τα οποία θα μπορούσαν να διδάξουν σε α’ ή β’ ανάθεση οι απόφοιτοι του Τμήματος. 

Το αίτημα παρέμεινε έκτοτε εκκρεμές, ωστόσο η καθυστέρηση των σχετικών 

διαδικασιών θεωρείται αναμενόμενη. 

Στο μεσοδιάστημα και συγκεκριμένα κατά το έτος 2016 με επιστολή του 

Τμήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δ/νση 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Ανάπτυξης και 

Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, ζητήθηκε να 

περιλαμβάνονται σε μέλλουσες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων διοικητικών 

                                            
1 Βλ. σχετικά άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982, το οποίο αποτελεί βάση του ιδρυτικού του 

Τμήματος ΠΔ, αλλά και άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3027/2002, δυνάμει του οποίου «Με 

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν. 

1268/1982 […] καθορίζεται η αλλαγή σε ό,τι αφορά την αποστολή του Τμήματος και την 

επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του […]», καθώς και άρθρο 48 παρ. 1, περ. β’, 

στοιχείο viii του Ν. 1404/1983, σύμφωνα με το οποίο «Στο Προεδρικό Διάταγμα που 

εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1268/1982 με το οποίο ιδρύονται ΑΕΙ, 

Σχολές ή Τμήματα καθορίζονται τα εξής: […] viii) Ο σκοπός και η αποστολή του ΑΕΙ, των 

Σχολών και των Τμημάτων και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των 

πτυχιούχων». Κατά την αληθή δηλαδή έννοια της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 2 

εδάφ. β) του ιδρυτικού ΠΔ 486/1991 εξεταζόμενης υπό το φως των ανωτέρω διατάξεων οι 

οποίες ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος εκ μέρους του Τμήματος Θεωρίας και 

Ιστορίας της Τέχνης, μεταξύ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του 

Τμήματος καταλέγεται και η δυνατότητα ένταξης του πτυχίου τους σε κλάδο του 

εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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υπαλλήλων και οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται από το Τμήμα, καθώς και να 

κοινοποιηθεί το εν λόγω αίτημα προς τις υπηρεσίες / φορείς αρμοδιότητας / εποπτείας 

του Υπουργείου. 

Περαιτέρω, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3799/23.3.2017 έγγραφο του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων, 

Διεύθυνση Προκηρύξεων, Τμήμα Προκηρύξεων Γραπτών Διαγωνισμών & 

Προσλήψεων ΕΕΠ, σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Τμήματος επιβεβαιώθηκε 

ότι στις προκηρύξεις που εκδίδει το ΑΣΕΠ, το πτυχίο του Τμήματος περιλαμβάνεται 

μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων ομώνυμων ή συναφών 

κλάδων/ειδικοτήτων, καθώς και του κλάδου ΠΕ Ιστορικών Τέχνης. Επίσης, με το ίδιο 

έγγραφο επισημάνθηκε ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, σε κάθε περίπτωση, 

να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων, όταν από την προκήρυξη 

ορίζεται ως προσόν διορισμού «Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Σχολών της αλλοδαπής». Το έγγραφο αυτό είναι ήδη 

διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-

21-00-38/2015-10-17-20-56-59/1468-pros-ypenthymiis-entaksi-tou-ptyxiou-tou-tm-

thiste-se-prokirykseis-asep 

 

 

 

Δυνατότητα διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Το Μάρτιο του 2016 το Τμήμα επανήλθε με σχετικό έγγραφο και στο ανωτέρω, 

καθόλα εύλογο και δίκαιο, αίτημα περί ένταξης του πτυχίου του Τμήματος σε κλάδο 

του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο εντέλει, 

κατόπιν θετικής εισήγησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, έγινε δεκτό 

με το υπ’ αριθ. 150/2017 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 193/13.12.2017) σύμφωνα 

με το οποίο (α) ιδρύεται νέος κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης με κωδικό Π41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και (β) ορίζεται ως 

τυπικό προσόν διορισμού, στον εν λόγω κλάδο, το πτυχίο του Τμήματος Θεωρίας και 

Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή ισότιμος και αντίστοιχος 

τίτλος σπουδών της αλλοδαπής. 

http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-56-59/1468-pros-ypenthymiis-entaksi-tou-ptyxiou-tou-tm-thiste-se-prokirykseis-asep
http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-56-59/1468-pros-ypenthymiis-entaksi-tou-ptyxiou-tou-tm-thiste-se-prokirykseis-asep
http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-17-21-00-38/2015-10-17-20-56-59/1468-pros-ypenthymiis-entaksi-tou-ptyxiou-tou-tm-thiste-se-prokirykseis-asep
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Σημειώνεται ότι το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 158964/Ζ1/30.9.2016 Υπουργική Απόφαση (Β’ 3142), θεωρείται μη αντίστοιχο 

προς άλλα Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ. 

Ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπόψη του ανωτέρω ΠΔ, καθώς και του 

περιεχομένου του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, οι 

απόφοιτοι του Τμήματος είναι πλέον σε θέση να διδάξουν, σε α’ ή β’ ανάθεση, τα 

ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υπό 

την προϋπόθεση της συμπερίληψης του κωδικού ΠΕ41 στις αντίστοιχες Υπουργικές 

Αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται κατ’ έτος σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων): 

1.  «Ιστορία της Τέχνης» στο Γενικό Λύκειο,  

2.  «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» στο Γενικό Λύκειο,  

3.  «Ιστορία Τεχνών – Έργα και Δημιουργοί», Ημερήσιο και Εσπερινό ΕΠΑΛ,  

4.  «Ιστορία των Γραφικών Τεχνών», στο Εσπερινό ΕΠΑΛ, 

5.  «Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών» στο Εσπερινό ΕΠΑΛ,  

6.  «Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. 

7.  «Ιστορία» στο Γενικό Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ,  

8.  «Φιλοσοφία» στο Γενικό Λύκειο. 

Προϋπόθεση για να διδάξουν οι απόφοιτοι του Τμήματος στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, συνιστά η επιτυχής συμμετοχή τους σε σχετικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 

και η ένταξή τους στον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και 

ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3848/2010 όπως ισχύει. Στο διαγωνισμό 

σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο, παρ. 2 και 3 (όπως η τελευταία αυτή παράγραφος 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4547/2018), γίνονται δεκτοί 

όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια η οποία 

προκύπτει:  

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. 

σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται 

στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος 

σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η 

ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό 

πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του 

ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην 



 5 

πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με 

όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών 

άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η 

χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση 

επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με 

επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται 

δωρεάν. 

 

 β) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 

στις επιστήμες της αγωγής. 

 

 γ) Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του 

άρθρου 4 του Ν. 3027/2002 (κατόπιν παρακολούθησης προγράμματος παιδαγωγικής 

κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ).  

 

Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 2 του Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 24 του Ν. 4452/2017, τα πτυχία που χορηγούνται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της αλλοδαπής γίνονται δεκτά σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων 

εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν 

αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) / 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής 

(ΔΙΚΑΤΣΑ) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται 

από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται ομοίως δεκτά, εφόσον έχουν 

αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, και 

συνοδεύονται από βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή 

συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συναφούς 

επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στις επιστήμες της 

αγωγής. 

 

Σημειώνεται ότι όσοι κατά τη δημοσίευση του νέου Ν. 4547/2018 έχουν λάβει 

βεβαίωση ή πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, όπως ίσχυε έως τη δημοσίευση του Ν. 



 6 

4547/2018, ή έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περίπτ. β` και γ` της ίδιας παραγράφου, 

καθώς και όσοι υπάγονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (εισαχθέντες 

των ετών 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές), δεν απαιτείται να 

λάβουν τη βεβαίωση όπως αυτή προβλέπεται με βάση το Ν. 4547/2018.  

Επιπλέον, για όσους είχαν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. πριν την έναρξη του 

ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την 

κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το 

διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του Ν. 3848/2010, διατάξεις. 

 

Με δεδομένη λοιπόν την πρόσφατη ίδρυση του κωδικού ΠΕ41 και με βάση το νέο 

Ν. 4547/2018 το Τμήμα συμπεριέλαβε στο Πρόγραμμα Σπουδών του ακαδημαϊκού 

έτους 2018-2019 σειρά μαθημάτων που μπορούν να επιλέξουν οι προπτυχιακοί 

φοιτητές του Τμήματος (από το Ε’ εξάμηνο και εφεξής) προκειμένου να αποκτήσουν 

μέσω του πτυχίου τους πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 

(περαιτέρω πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος κατά την 

έναρξη των μαθημάτων του έτους 2018-2019).  

Σε συνέχεια, επίσης, διαφόρων ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της 

ενημερωτικής συνάντησης με τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Τμήματος (η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 29.3.2018) το Τμήμα προέβη και σε σειρά άλλων 

ενεργειών και συγκεκριμένα απέστειλε επιστολές ενημέρωσης σχετικά με την ίδρυση 

του κωδικού ΠΕ41 και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος 

στις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 

 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δ/νση 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα 

Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού τηςΔημόσιας Διοίκησης 

 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Δ/νση Δια Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς [αρμόδια για θέματα προγραμμάτων σπουδών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (λχ. των ΙΕΚ)] 

 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Δ/νση Διοικητικής 

Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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 Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Διεύθυνση 

Διοικητικού. 

 

Εκ μέρους της Συνέλευσης του Τμήματος 

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 

 

Ανδρέας Ιωαννίδης 

Καθηγητής 

 

Μαρία Χατζή 

 Μέλος ΕΤΕΠ 


