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Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραµµάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 89/11 Ιουνίου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 66/2009
Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραµµάτων
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράµµατος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό
Πολιτισµό»
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράµµατος Σπουδών «Σπουδές
στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευµάτων, κατά τη διάρκεια των σπου−
δών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστηµονική γνώση
γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσµα αντικειµένων
σχετικών µε των ευρωπαϊκό πολιτισµό, βάσει της οποίας
µπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως:
α) η διδασκαλία µαθηµάτων που άπτονται του αντικει−
µένου του ευρωπαϊκού πολιτισµού τόσο στην ιδιωτική
όσο και στη δηµόσια εκπαίδευση,
β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεµάτων που
έχουν σχέση µε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό σε όλες τις εκφάν−
σεις του τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα,
γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού
πολιτισµού και
δ) ο πολιτισµός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της
Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράµµατος Σπουδών της παρ.
1 µπορούν να απασχολούνται µε πλήρη επιστηµονική
επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους
παρακάτω τοµείς:
α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθ−
µια εκπαίδευση (τη δηµόσια και την ιδιωτική), σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο
σπουδών τους,
β) στον ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, σε το−
µείς που ασχολούνται µε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό και
τη διαχείρισή του, µε την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και
την ιστορία της τέχνης, καθώς και µε την ιστορία των
επιστηµών και τεχνολογίας και
γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαί−
δευσης του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα που θεραπεύ−
ουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείµενα.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2 παρ. 2α και 11 παρ. 1 του ν. 2552/1997 (Α’
266), καθώς και του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982
(Α΄87),
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 48
παρ. 1 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), 15 παρ. 2α του ν.
2640/1998
(Α΄206) και 3 παρ. 1β του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) της υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων» (Β΄ 68) και
δ) της υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ89/13.1.2009 κοινής απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β΄ 40).
2. Τη γνώµη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ελλη−
νικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (συνεδριάσεις υπ’ αρ.
143/1.6.2006 και 145/11.7.2006).
3. Τη γνώµη της Ολοµέλειας του Συµβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση υπ’
αριθµ. 11/26.6.2008).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγµατος
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού και
5. Την υπ’ αριθµ. 34/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:
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Άρθρο 3
Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράµµατος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα
και Πολιτισµός»
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράµµατος Σπουδών «Ισπανι−
κή Γλώσσα και Πολιτισµός» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.
Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, µε βάση τις γενικές και τις εξειδικευ−
µένες επιστηµονικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να
ασχολούνται µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων όπως:
α) η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στη δηµόσια
και ιδιωτική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά,
β) η έρευνα σε διάφορους κλάδους της ισπανικής
γλώσσας και του πολιτισµού,
γ) η µετάφραση κειµένων διαφόρων ειδών του γρα−
πτού λόγου που απαιτείται σε χώρους εργασίας του
δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράµµατος Σπουδών της παρ. 1
έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα που αξιοποιούν την ισπανική γλώσσα
και τον πολιτισµό. Οι πτυχιούχοι που προσλαµβάνονται στους
φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα απασχολούνται,

Άρθρο 1
Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του
Προγράµµατος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισµό»
Οι πτυχιούχοι του Προγράµµατος Σπουδών «Σπουδές
στον Ελληνικό Πολιτισµό» της Σχολής Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.),
το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. Β1/736/23.11.1998
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
µάτων (Β’ 1246), κατά τη διάρκεια των σπουδών τους
έχουν αποκτήσει συγκροτηµένες ακαδηµαϊκές γνώσεις
γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσµα αντικειµένων
σχετικών µε τον ελληνικό πολιτισµό, βάσει των οποί−
ων µπορούν να απασχοληθούν δηµιουργικά σε φορείς
όπως:
α) οργανισµοί και ιδρύµατα πολιτιστικής διαχείρισης,
β) οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
γ) σχετικοί µε τα διδασκόµενα γνωστικά πεδία φορείς
της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και
δ) συναφείς κλάδοι και επιχειρήσεις του ιδωτικού τοµέα.

Άρθρο 2
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Η µεγαλύτερη εφηµερίδα στην Ελλάδα για την Εργασία και την Εκπαίδευση
µε βάση τις γενικές και τις εξειδικευµένες γνώσεις που απέ−
κτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ως:
α) καθηγητές της ισπανικής γλώσσας στη δευτερο−
βάθµια εκπαίδευση, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµα−
τα (Α.Ε.Ι.) και στα ∆ιδασκαλεία / Κέντρα Ξένων Γλωσσών
που τυχόν λειτουργούν σε αυτά, καθώς και γενικότερα
στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
β) επιστήµονες που προάγουν τη γνώση σχετικά µε
την ισπανική γλώσσα και πολιτισµό και
γ) ειδικοί επιστήµονες στη µετάφραση κειµένων χρήσιµων
στη δηµόσια διοίκηση, στον ιδιωτικό τοµέα, σε διεθνείς
οργανισµούς και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ
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Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
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