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Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα αποφοίτων του Τµήµατος  
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 

 
Καθορίζονται από το Προεδρικό διάταγµα 386 του 1989, άρθρο 1, δηµοσιευµένο στο φύλλο 
εφηµερίδας κυβερνήσεως (ΦΕΚ) 169/16-6-1989. Σύµφωνα µε αυτό: 
 

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής 
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
από την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και 
τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, είτε αυτοδύναµα είτε 
σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της τεχνολογίας 
πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της εξέτασης, διατήρησης και αποκατάστασης των 
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.  

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε ως στελέχη αρµόδιων υπηρεσιών 
και οργανισµών είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, σε όλο το φάσµα της συντήρησης αρχαιοτήτων 
και έργων τέχνης και ειδικότερα στα ακόλουθα αντικείµενα και δραστηριότητες:  

α/ Τεχνική εξέταση, συντήρηση και αποκατάσταση:  

 Έργων τέχνης, κατασκευασµένων σε ξύλο, µουσαµά ή τοίχο (πίνακες ζωγραφικής, 
τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, ξυλόγλυπτα κλπ). 

 Αρχαιολογικών ευρηµάτων κατασκευασµένων από κεραµικό, γυαλί, πέτρα, µέταλλο 
και οργανικά υλικά. 

 Ψηφιδωτών. 

 Χαρτιών, βιβλίων, παπύρων και κωδίκων. 

β/ Εκπόνηση µελετών, είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, σχετικών 
µε το αντικείµενο της ειδικότητάς τους.  

γ/ Σύνταξη µελετών ή εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης 
των αντικειµένων της περίπτωσης (α) της παραγράφου αυτής.  

δ/ Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης, σε συνεργασία µε άλλους επιστηµονικούς 
κλάδους και ιδρύµατα.  

ε/ Κάθε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα που εµφανίζεται στο αντικείµενο των 
ειδικοτήτων τους µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  

Οι πτυχιούχοι του αναφερόµενου τµήµατος εξελίσσονται µέσα στη διοικητική και τεχνική 
ιεραρχία τη σχετική µε τον τοµέα της ειδικότητάς τους. Επίσης µπορεί να καλύπτουν τις 
θέσεις υπευθύνων στελεχών ιδιωτικών εργαστηρίων που προβλέπονται από την νοµοθεσία 
που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των εργαστηρίων αυτών.  

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τµήµατος µπορούν να ασχολούνται στην εκπαίδευση σύµφωνα 
µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να ασχοληθούν και ως µέλη 
ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους.  
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