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Δήλωση προέδρων Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

 

Οη πξόεδξνη ησλ Τκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

πιεξνθνξεζήθακε όηη, βάζεη ηνπ ΠΓ 150 (ΦΔΚ 193Α΄/2017), ηδξύεηαη ν θιάδνο 

εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ΠΔ41 Θεσξίαο θαη 

Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο, ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ δηθαίσκα δηνξηζκνύ νη απόθνηηνη ελόο θαη 

κόλνλ παλεπηζηεκηαθνύ Τκήκαηνο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

Τκήκαηνο Θεσξίαο θαη Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο (πξώελ Θεσξεηηθώλ Σπνπδώλ Τέρλεο) 

ηεο Αλσηάηεο Σρνιήο Καιώλ Τερλώλ Αζήλαο ή όζνη δηαζέηνπλ ηζόηηκν θαη 

αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο.  

 

Σήκεξα, ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δηδάζθεηαη ζρεηηθό κάζεκα επηινγήο, ζην 

νπνίν δηθαίσκα δηδαζθαιίαο έρνπλ θαη νη ζπλάδειθνη πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΠΔ02 

Φηινιόγσλ. Δπνκέλσο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε απνθιείνληαη από ηελ αλάζεζε 

ηνπ καζήκαηνο νη δηδάζθνληεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ΠΔ02 Φηινιόγσλ. 

 

Τα ηέζζεξα Τκήκαηα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο (Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο, 

Ισαλλίλσλ, Κξήηεο) πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ζεζκνζεηεκέλε επηζηεκνληθή 

θαηεύζπλζε ζηελ νπνίαλ πεξηιακβάλεηαη θαη ην αληηθείκελν ηεο Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο 

(όπσο απηό, άιισζηε, πξνζδηνξίδεηαη θαη από ηηο νλνκαζίεο ησλ ζρεηηθώλ Τνκέσλ). 

Σπζηεκαηηθά θαη από ρξόληα ηα Τκήκαηα ππεξεηνύλ θαη νη θνηηεηέο ηνπο 

δηδάζθνληαη ην ζπγθεθξηκέλν  γλσζηηθό αληηθείκελν. Δπνκέλσο, ε πξόβιεςε ηνπ ΠΓ 

150 εγείξεη ζνβαξά επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα.  

 

Δπηπιένλ, ε ξύζκηζε πεξηνξίδεη ηα ζεκειηώδε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ρηιηάδσλ 

απνθνίησλ ησλ Τκεκάησλ καο. 

 

Με απηά ηα δεδνκέλα, δεηνύκε από ηελ θπβέξλεζε λα πηνζεηήζεη λνκνζεηηθή 

ξύζκηζε, ε νπνία λα πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο απνθνίηνπο καο πνπ έρνπλ ην 

αληηθείκελν ηεο Ιζηνξίαο ηεο Τέρλεο ζην πιαίζην ηεο θαηεύζπλζήο ηνπο ην δηθαίσκα 

λα κεηέρνπλ ελαιιαθηηθά θαη θαη' επηινγήλ ηνπο, ζηηο εμεηάζεηο θαη λα ππνβάιινπλ 

αηηήζεηο είηε γηα ηελ ΠΔ02 είηε γηα ηελ ΠΔ41. 
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Έθε Αβδειά 

Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 
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Δκκαλνπήι Βνπηπξάο 

Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο 

 

 

 

 
 

Ισάλλεο Λώινο 

Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ 

 

 

 

 
 

Δπάλζεο Χαηδεβαζηιείνπ 

Πξόεδξνο Τκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

  


