Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2010
Αριθµ. Πρωτ/λου:134297/48188/2010
Προς το
Γραφείο της Υπουργού Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
κ. Άννας ∆ιαµαντοπούλου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Αξιότιµες/οι Κυρίες/οι,
Με το παρόν θέτω υπ’ όψιν σας τη συνεχιζόµενη, δυστυχώς επί διετία,
εκκρεµότητα χορήγησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους κατόχους πτυχίου των
Επαγγελµατικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑΣ) και των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)
του ν. 3475/2006.1, η οποία έχει οδηγήσει σε απόγνωση εκατοντάδες ή και χιλιάδες
πτυχιούχους της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης της χώρας.
Το προαναφερόµενο ζήτηµα είχε θέσει ο Συνήγορος του Πολίτη υπ’ όψιν της
Υπουργού Παιδείας µε το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου 23709.09.2.1/23.12. 2009 έγγραφο,
ακριβές αντίγραφο του οποίου επισυνάπτω για πληρέστερη ενηµέρωσή σας, ζητώντας,
κατά τον χρόνο εκείνο, την προσωπική παρέµβασή της για την έκδοση της απαιτούµενης
υπουργικής απόφασης ανασυγκρότησης της Εθνικής Επιτροπής Καθορισµού
Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων (ΕΕΚΕ∆)2.
∆υστυχώς, η ανασυγκρότηση της ΕΕΚΕ∆ µε την υπ’ αριθµ. ∆Κ2/11022/2010
(ΦΕΚ 214/17.6.2010, τ.ΥΟ∆∆) απόφαση της Υπουργού συνέβαλε πολύ περιορισµένα
στην αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Από την έρευνα της Αρχής διαπιστώθηκε ότι η προαναφερόµενη Επιτροπή
συνεδρίασε, εντός του τρέχοντος έτους, συνολικά δύο φορές και γνωµοδότησε µόνο ως
προς το ζήτηµα της αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους κατόχους πτυχίου
ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ, των ειδικοτήτων εκείνων για τις οποίες διαπιστώθηκε αντιστοιχία του
γνωστικού αντικειµένου µε αυτό των πτυχιούχων ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών. Αντίθετα,
άφησε ανεπεξέργαστες όλες τις περιπτώσεις νέων ή διευρυµένων ειδικοτήτων που
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Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/146/2006)
2

Η ΕΕΚΕ∆ συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. Φ1/Ε/6170/20.7.1993 απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, αρµοδιότητες και λοιπά
της Εθνικής Επιτροπής Καθορισµού Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων (ΕΕΚΕ∆)» (ΦΕΚ
544/Β΄/1993), κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2009/1992 «Εθνικό
Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α΄/1992).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω υπ’ αριθµ. Φ1/Ε/6170/20.7.1993 Υπουργικής
Απόφασης: «Έργο της ΕΕΚΕ∆ είναι η εισήγηση προς το ∆.Σ. του ΟΕΕΚ (Οργανισµός
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) για θέµατα που αφορούν τον καθορισµό
επαγγελµατικών δικαιωµάτων κατόχων τίτλων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανά
ειδικότητα και επίπεδο κατάρτισης, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1 του ν, 2009/1992 προκειµένου
να εκδοθούν τα σχετικά Π.∆/τα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2009/92».
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έχουν προσελκύσει και τον µεγαλύτερο αριθµό σπουδαστών, αναζητώντας διάφορες
λύσεις κατά ειδικότητα, όπως η συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία ή η υποβολή
ερωτηµάτων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η ΕΕΚΕ∆ δεν υφίσταται πλέον, κατόπιν της θέσης σε ισχύ των διατάξεων του ν.
3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 163
21.9.2010). Με τον προαναφερόµενο νόµο καταργήθηκε ο Οργανισµός Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ο αντιπρόεδρος του οποίου, εκ της θέσεώς του,
ήταν και ο πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής και συστάθηκε νέος φορέας µε την
επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων» (ΕΟΠΠ). Σκοπός του
προαναφερόµενου φορέα είναι, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2ζ. του
άρθρου 11 του ως άνω νόµου, «η εισήγηση του καθορισµού των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου
µάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης».
Ωστόσο, σηµειώνεται ότι στον προαναφερόµενο νόµο δεν προβλέπεται
συγκρότηση Επιτροπής µε την ως άνω αρµοδιότητα. Περαιτέρω, προκειµένου να
λειτουργήσει ο ΕΟΠΠ, απαιτείται να αναληφθεί νοµοθετική πρωτοβουλία για την έκδοση
των προβλεποµένων από τον νόµο αποφάσεων της Υπουργού Παιδείας, µεταξύ των
οποίων συγκαταλέγεται απόφαση για τη συγκρότηση διοικητικού συµβουλίου, η
διαδικασία συγκρότησης του οποίου, ο κανονισµός λειτουργίας και οι αρµοδιότητές του,
απαιτούν επίσης την έκδοση υπουργικής απόφασης.
Εν’ όψει των προαναφεροµένων προκύπτει ότι το ζήτηµα της χορήγησης
επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους πτυχιούχους ΕΠΑΣ/ΕΠΑΛ παραµένει σε
εκκρεµότητα για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τη διετία, χωρίς ωστόσο δυστυχώς, η
αντιµετώπισή του, εντός συντόµου χρόνου, να φαίνεται εφικτή. Στην εκτίµηση αυτή
συµβάλει το γεγονός των καθυστερήσεων που αναµένεται να σηµειωθούν λόγω της
κατάργησης, εντός διµήνου, των ∆/νσεων Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων
της χώρας, δηλαδή των αρµοδίων υπηρεσιών για την έκδοση των επαγγελµατικών
αδειών στους προαναφερόµενους και της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων τους στους
∆ήµους και τις Περιφέρειες της χώρας.
Εν’ όψει όλων των ανωτέρω και προς άρση της πεποιθήσεως που ευλόγως έχει
δηµιουργηθεί στους ενδιαφερόµενους ότι η πολιτεία αδιαφορεί πλήρως για το πρόβληµα
της επαγγελµατικής αβεβαιότητας που βιώνουν, εν µέσω µάλιστα της υφιστάµενης
οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τη χώρα, κρίνεται σκόπιµη η άµεση αντιµετώπιση του
ζητήµατος.
Προς τούτο, παρακαλώ θερµά για την παρέµβασή σας προκειµένου, το
συντοµότερο δυνατόν, να εκδοθούν οι προβλεπόµενες από τον νόµο υπουργικές
αποφάσεις για τη λειτουργία του νέου φορέα ώστε, εν συνεχεία, να εκδοθούν τα
απαιτούµενα Προεδρικά ∆ιατάγµατα καθορισµού επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους
αποφοίτους ΕΠΑΣ / ΕΠΑΛ.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, παρακαλώ για τις κατά την κρίση σας
ενέργειες, προκειµένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αντιµετώπιση του ζητήµατος.
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Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν να
επικοινωνήσουν µε τη συνεργάτιδά µου, ειδική επιστήµονα κα Ι. Μονιούδη στο τηλέφωνο
210/7289***.
Αναµένοντας την εντός ευλόγου χρόνου ανταπόκριση σας, σας ευχαριστούµε, εκ
των προτέρων, για τη συνεργασία.
Με τιµή,
Βασίλης Καρύδης
Βοηθός Συνήγορος τουΠολίτη
Συνηµµένα: 4 σελίδες
Κοινοποίηση
-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τµήµα Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234 Νέα Ιωνία
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