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ΠΡΟΣ: 
1. Τους και τις Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής 
2. Τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Σχολής   

 
 
ΘΕΜΑ:   
Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και διασφάλιση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.   

 
 

Με αφορμή πρόσφατη παράσταση φοιτητικών συλλόγων στο γραφείο μου και ερωτήματα 
που μου τέθηκαν, θα ήθελα να θέσω υπόψη όλων των ενδιαφερομένων ότι: 
1. Η ένταξη των πτυχιούχων των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας – 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής στην κατηγορία ΠΕ02 (φιλολόγων) της επετηρίδας της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των αποφοίτων ξενόγλωσσων Τμημάτων στις 
αντίστοιχες κατηγορίες των επετηρίδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι 
αυτόματη, δεν συναρτάται με το είδος και τον αριθμό των μαθημάτων του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) αλλά με το γενικό γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και είναι, 
τουλάχιστον καθ’ όσον αφορά τη Σχολή μας, πάγια (βλ. Ν. 4521, ΦΕΚ 38 Α΄/2-3-2018, άρθρο 28 και 
Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ υπ’ αριθ. 133081/Ε1/28-8-2019). 
2. Οι προϋποθέσεις χορήγησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 
(ΠΠΔΕ) στους απόφοιτους και τις απόφοιτες των Τμημάτων ορίζονται από τον νόμο και εγκρίνονται 
από τη Σύγκλητο, σύμφωνα με οδηγίες και εισήγηση της ΜΟΔΙΠ. Συγκεκριμένα, ο  Ν. 4589, ΦΕΚ 13 
Α΄/29-01-2019 (άρθρο 54, παρ. 4) προβλέπει ότι: 
«Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:  
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 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 
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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: 
αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, 
ββ) πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152), 
γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - 
Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».  

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες των Τμημάτων της 
Σχολής είναι απόλυτα καλυμμένοι ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματά τους. 
3. Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 έχει κάνει αποδεκτή 
εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών της Σχολής α) για διακριτά Προγράμματα 
Σπουδών, ώστε να διασφαλίζεται η αυτοτέλεια των Τμημάτων, αλλά παράλληλα και β) για τη 
μεταξύ τους επικοινωνία, ώστε να προσφέρονται μαθήματα από το ένα Τμήμα στους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες άλλων Τμημάτων, με σκοπό την ενίσχυση των παρεχόμενων πτυχίων. Γνωστές είναι, 
επίσης, και οι σύντονες προσπάθειές μας για το ΠΠΔΕ, που έφεραν απτά αποτελέσματα προς 
όφελος των αποφοίτων. Με το πνεύμα αυτό τόσο η Κοσμητεία όσο και ο Κοσμήτορας προσωπικά 
έχουν υποστηρίξει έμπρακτα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Σχολής, είτε με 
ψηφίσματα και επιστολές διαμαρτυρίες προς τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο, ΑΣΕΠ κ.λπ.) είτε 
με αποφάσεις που αφορούν τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής. 
Άλλωστε, αποτελεί πάγια δέσμευσή μας ότι θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο μέσο σε όποιες 
ρυθμίσεις επιχειρηθούν σε βάρος των δικαιωμάτων και των προοπτικών των αποφοίτων μας.  
4. Συνεπώς, με βάση όσα εκτίθενται παραπάνω, δεν υφίσταται πραγματικός λόγος ανησυχίας από 
την πλευρά των φοιτητών και των φοιτητριών για την αξία του πτυχίου τους και των δικαιωμάτων 
που αυτό τους παρέχει. Επιπλέον, όλοι και όλες πρέπει να είναι βέβαιοι/-ες ότι, στην απίθανη 
περίπτωση που σημειωθούν αποκλίσεις από τον κανόνα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
αποφοίτων, αυτές δεν θα έχουν καμιά απολύτως τύχη στη Σύγκλητο, υπό την τελική έγκριση της 
οποίας τελούν οι όποιες προτάσεις αναμόρφωσης των ΠΠΣ εκ μέρους των Τμημάτων.  

 
 

 

Ο Κοσμήτορας 
της Φιλοσοφικής Σχολής 

 
 
 
 

Καθηγητής Δημήτριος Κ. Μαυροσκούφης 
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