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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4967/3.5.2022 Ερώτηση με θέμα:
«Αναγνώριση Πτυχίων Ανώτερων Δραματικών Σχολών της Ελλάδας»
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 4967/3.5.2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ.
Νικήτα Κακλαμάνη, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Το ζήτημα της διαβάθμισης των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης της χώρας,
αποτελεί διαχρονικά εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα τόσο για τους αποφοίτους των εν λόγω
σχολών, αλλά κυρίως και βασικά αποτελεί πρόβλημα για την χώρα, η οποία αδυνατεί -ειδικά
μετά το 2003 (βλ. κατωτέρω)- να ρυθμίσει το εν λόγω ζήτημα, λόγω πλήθους παραγόντων,
μεταξύ των οποίων, τις διαφορετικές προτεραιότητες των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ενδεικτικά, ακόμα και την περίοδο κατά την οποία τα δύο ως άνω Υπουργεία είχαν
συνενωθεί, και πάλι τότε, δεν κατέστη δυνατή η επίλυση του εν λόγω ζητήματος.
Ιστορικό
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 5 του 1158/81 «Περί οργανώσεως
και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως,κλπ» (ΦΕΚ 127/Α/1981), για
την ισοτιμία των ήδη απονεμηθέντων τίτλων από τις κρατικές και τις αναγνωρισμένες ιδιωτικές
Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πριν από την έναρξη της ισχύος του, με τους τίτλους οι
οποίοι προβλέπονται από τις διατάξεις του, αρμόδιο ήταν το Συμβούλιο Ισοτιμιών του ΚΑΤΕΕ
Αθηνών (του άρθρου 74, παρ. 1 του Ν 576/1977).
Η χορήγηση ισοτιμίας μέχρι το 2003
Αρμόδιο για την χορήγηση ισοτιμίας στους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης ήταν το Ι.Τ.Ε. καθώς, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση
υπ’ αριθ. Ε5/3191/4.7.1990 (ΦΕΚ 466/Β/1990): «Το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπ/σης (Ι.Τ.Ε.)
αποφαίνεται για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, που χορηγούν οι
Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, που διέπονται από το Ν
1158/81 (ΦΕΚ 127/Α΄) και τα Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του
νόμου αυτού, με τους τίτλους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
Μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., το Ι.Τ.Ε. έπαψε να χορηγεί ισοτιμίες, καθώς, με το
άρθρο 13 παρ. 25 του Ν 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/10-6-2003), δεν υφίστατο πλέον η
δυνατότητα ισοτιμίας προς πτυχία Τ.Ε.Ι. διπλωμάτων Ανωτέρων Σχολών εποπτευομένων από
το Υπουργείο Πολιτισμού.
Το ζήτημα προέκυψε μεταγενέστερα, όταν μεγάλο μέρος των αποφοίτων των
Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού των ετών 1985-2003 δεν κατάφερε να
υποβάλει εγκαίρως αίτηση στο Ι.Τ.Ε. για τη χορήγηση ισοτιμίας, με αποτέλεσμα να

αντιμετωπίζει προβλήματα: α) προσδιορισμού κατηγορίας για εργαζόμενους στο δημόσιο β)
ένταξης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών κλπ.
Η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 79, του Ν 4481/2017
Το εν λόγω πρόβλημα ρυθμίστηκε νομοθετικά με το άρθρο 79 του ν. 4481/2017
(ΦΕΚ 100/Α/20.7.2017), που όριζε ότι οι τίτλοι σπουδών που χορηγήθηκαν από Ανώτερες
Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, εφόσον οι τίτλοι αυτοί
αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1158/81, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του Ν. 3149/2003, θεωρούνται ισότιμοι προς τους τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις
10.6.2003 τα Τ.Ε.Ι..
Ωστόσο η ως άνω ρύθμιση (και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτής ΚΥΑ) επέλυσε το
πρόβλημα αποσπασματικά ενώ ανέκυψαν και επιπλέον προβλήματα από την εν λόγω
ρύθμιση, τα οποία επιχειρούμε να λύσουμε σήμερα, με μια ολοκληρωμένη πρόταση, και υπό
την προϋπόθεση της συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4481/2017: «Οι τίτλοι σπουδών που
χορηγήθηκαν από Ανώτερες Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης,
εφόσον οι τίτλοι αυτοί αποκτήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1158/1981 (Α΄ 127), έως
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), θεωρούνται ισότιμοι προς τους
τίτλους σπουδών που χορηγούσαν έως τις 10.6.2003 τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
χωρίς αντιστοιχία προς υπάρχουσες κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα ειδικότητες των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Αρμόδιος για την αναγνώριση της ισοτιμίας ορίζεται
ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία αναγνώρισης της ισοτιμίας.»
Σε εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου εκδόθηκε Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού με αριθμό
ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/374216/1287/25.7.2018
(ΦΕΚ
3196/Β/2.8.2018),
με
την
οποία
προσδιορίστηκαν α) οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης (Παράρτημα Α΄) και οι Ανώτερες
Επαγγελματικές Σχολές Χορού (Παράρτημα Β΄) που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 79 και β) οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της
ισοτιμίας. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ για την αναγνώριση της ισοτιμίας των σχετικών
τίτλων σπουδών αποφαίνεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Η διαδικασία για τη χορήγηση ισοτιμίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ αριθ.
ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/374216/1287/25.7.2018 (ΦΕΚ 3196/Β/2.8.2018) βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής ισοτιμίας έχουν καταθέσει εκατοντάδες απόφοιτοι των
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και των Ανωτέρων Σχολών, όπως προκύπτει από τα
έγγραφα που αποστέλλει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη Δ/νση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης προκειμένου
να ελεγχθεί η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών.
Ωστόσο πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα
χορήγησης ισοτιμίας στους σπουδαστές εκείνους οι οποίοι αποφοίτησαν μετά τις 10.6.2003.
Η παρούσα πολιτική ηγεσία έχοντας ως προτεραιότητα την συνολική και όχι
αποσπασματική επίλυση του εν λόγω ζητήματος, δηλαδή του ζητήματος της εν γένει
διαβάθμισης των Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, και παρά το γεγονός ότι η πανδημία της
νόσου COVID-19 εκ των πραγμάτων καθυστέρησε την όποια εξέλιξη στο εν λόγω ζήτημα,
(καθώς οι δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, παρέμειναν κλειστές για εξαιρετικά μακρό χρονικό
διάστημα, κατά το οποίο όφειλαν να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν στις νέες
συνθήκες της διαδικτυακής διενέργειας μαθημάτων), ήδη από το 2021 απέστειλε προς όλες τις
σχετιζόμενες με την καλλιτεχνική εκπαίδευση εποπτευόμενες δομές του ΥΠΠΟΑ επιστολή, δια
της οποίας καλούσε όλες τις εν λόγω δομές να διαμορφώσουν σαφή πρόταση για τον
εκσυγχρονισμό τόσο του οργανωτικού – λειτουργικού πλαισίου του εκάστοτε φορέα, όσο και
του εκπαιδευτικού πλαισίου. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε ειδικώς από τις εποπτευόμενες δομές

καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ να διαμορφώσουν έκαστη πρόταση σχεδίου νόμου για
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου κάθε φορέα καθώς και να διαμορφώσουν
προτεινόμενο το πρόγραμμα σπουδών τους με σύστημα διδακτικών μονάδων συμβατού με
την διαδικασία της Μπολόνια. Οι συλλογή των προτάσεων εκ μέρους των φορέων
ολοκληρώθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2022. Το επόμενο βήμα είναι να συγκροτηθούν
διυπουργικές ομάδες εργασίας ανά τύπο σχολής, αποτελούμενες από το σύνολο των
εμπλεκομένων μερών, οι οποίες θα επεξεργαστούν τις εν λόγω προτάσεις κάθε φορέα με
στόχο τόσο τον εκσυγχρονισμό του εν πολλοίς εξαιρετικά απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου
τους, όσο και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών με απώτατο σκοπό μεταξύ
άλλων και την διαβάθμιση των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης.
Ως προς την χορήγηση μειωμένου εισιτηρίου σε ΜΜΜ σημειώνονται τα εξής:
Η παροχή μειωμένου κομίστρου για τους/τις σπουδαστές/άστριες των Ανωτέρων
Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης προβλέπεται ήδη στο άρθρο 23, παρ. 1, του Ν.
1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής
Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας ασκήσεως
επαγγέλματος ηθοποιού» (ΦΕΚ/127/Α/1981), με βάση τον οποίο λειτουργούν οι εν λόγω
Σχολές.
Επί σειρά ετών οι Ανώτερες Σχολές Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Ν. 1158/1981 της
Αθήνας ελάμβαναν απευθείας από τον Ο.Α.Σ.Α. (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας)
δελτία μειωμένου εισιτηρίου χωρίς διοικητική ή οικονομική ενέργεια του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το όλο θέμα ετέθη στο ΥΠ.ΠΟ.Α. μετά από έγγραφο του Ο.Α.Σ.Α.
το 2006, το οποίο έθετε όρους και προϋποθέσεις, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιλυθεί έως
και το 2020, κυρίως λόγω έλλειψης πλαισίου (επώνυμος κωδικός στον Προϋπολογισμό του
ΥΠ.ΠΟ.Α.) και πίστωσης (διαθέσιμα κονδύλια).
Στις 06.04.21 ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα
Σύγχρονου Πολιτισμού απέστειλε την επιστολή με Α.Π. 145402 στους Υπουργούς Μεταφορών
και Υποδομών και Οικονομικών με αίτημα για έκδοση ΚΥΑ κατ’ άρθρο 86 του Ν. 4530/2018
βάσει τις οποίας προβλέπονται πλήρεις ή μερικές απαλλαγές από την καταβολή κομίστρου
στα ΜΜΜ, συνδυαστικά με το άρ. 23 του Ν.1158/1981. Έκτοτε βρίσκεται υπό επεξεργασία
μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, σχέδιο
ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των όρων, των προϋποθέσεων και
της διαδικασίας για τη με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση των σπουδαστών/στριών των Α.Σ.Δ.Τ.
και Α.Σ.Χ. αρμοδιότητας ΥΠ.ΠΟ.Α για το έτος 2022 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και
του Ο.Α.Σ.Θ».

Ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Νικόλας Γιατρομανωλάκης
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
3. ΓΔΣΠ
4. Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

