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Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων ΕΑΠ
Πρόγραµµα Σπουδών: Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Στο Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/Α/2003 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του
Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημοσίου τομέα», θεσμοθετείται για τον Κλάδο ΠΕ Διοικητικού και/ή
Οικονομικού ότι: «1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο ή
δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων
ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής». Στο ίδιο Προεδρικό
Διάταγμα το πτυχίο «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (Ε.Α.Π.)» ορίζεται για ως προσόν
διορισμού για τον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος Σπουδών έχουν επίσης
το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης καθώς εντάσσονται στο εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ 04
Φυσικών.
Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με σκοπό το διορισμό
τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Για όσους έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού
έτους 2013 – 2014, (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 36 του Νόμου
4186/2013), δεν απαιτείται πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και
ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του Νόμου 3848/2010 διατάξεις.
Β) Για όσους εισάγονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και μετά,
απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου 3848/2010, ΦΕΚ 71/Α/2010 (όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 36, παρ. 22, του Νόμου 4186/2013), πιστοποιημένη
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που προκύπτει:
α)

με

βεβαίωση

επιτυχούς

παρακολούθησης

ειδικού

προγράμματος

σπουδών

τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε
αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην
πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου
εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι
του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία,
Τμημάτων

Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-

Ψυχολογίας,

Τμημάτων

Φιλοσοφίας-

Παιδαγωγικής)», ή
δ) με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις
επιστήμες της αγωγής ή
ε) με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής ΠΑ.ΤΕ.Σ. ή
της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της πρώην
Σχολής (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
Τέλος, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές
Επιστήμες» μπορούν να απασχοληθούν μεταξύ άλλων στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε
φροντιστήρια και σε εμπορικές επιχειρήσεις.
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