Αθήνα, 20/1/2011
Αριθµ. Πρωτ/λου:136429/53791/2011
Προς το
Γραφείο της Υπουργού Παιδείας
δια βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων
κ. Άννας ∆ιαµαντοπούλου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 - ΜΑΡΟΥΣΙ
Αγαπητές/οι Κυρίες/οι,
Με το παρόν έγγραφο επανέρχοµαι για τρίτη φορά στο ζήτηµα της
παρατεινόµενης εκκρεµότητας στη χορήγηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους
κατόχους πτυχίου της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης των
Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Οι
προαναφερόµενοι, δυστυχώς, συνεχίζουν να παραµένουν χωρίς επαγγελµατικά
δικαιώµατα επί σειρά ετών, λόγω παράλειψης της Πολιτείας να ρυθµίσει ζητήµατα που
αφορούν το πεδίο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους.
Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, το πρόβληµα δηµιουργήθηκε µε την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση που εισήγαγε στη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση ο νόµος
3475/20061. Με τον νόµο αυτό οι τίτλοι σπουδών που χορηγούσαν οι Τεχνικές
Επαγγελµατικές Σχολές (ΤΕΣ) και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια (ΤΕΛ) του ν.
1566/19852 και η Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση ΤΕΕ Α΄ και Β’ κύκλου σπουδών
του ν. 2640/19983, αντικαταστάθηκαν από τους απονεµόµενους τίτλους από τις ΕΠΑΣ
και τα ΕΠΑΛ. Το πτυχίο ΕΠΑΣ αναγνωρίσθηκε ακαδηµαϊκά ως ισότιµο προς πτυχίο ΤΕΛ
και εισήχθησαν νέες και διευρυµένες ειδικότητες. Τέλος, όσον αφορά τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των αποφοίτων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, ορίσθηκε ότι αυτά θα καθορισθούν, κατά
ειδικότητα και επίπεδο, µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα (Π.∆.) τα οποία θα εκδοθούν µε
πρόταση του Υπουργού Παιδείας, κατόπιν διατύπωσης γνώµης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ),
ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Καθορισµού Επαγγελµατικών
∆ικαιωµάτων (ΕΕΚΕ∆).
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Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄146/2006)
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Ν. 2640/1998 «∆ευτεροβάθµια τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α` 206/1998)
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∆υστυχώς, όταν οι πρώτοι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ απευθύνθηκαν στις
∆/νσεις Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας ζητώντας τη
χορήγηση των επαγγελµατικών αδειών των ειδικοτήτων τους, όπως ενδεικτικά
«Τεχνητών
Ηλεκτρολογικών
Εργασιών»,
«Τεχνητών
Αερίων
Καυσίµων»,
«Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης»,
«Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου», «Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων & Κατασκευών», έκπληκτοι πληροφορήθηκαν ότι το αίτηµά τους δεν
µπορεί να ικανοποιηθεί καθώς εκκρεµεί η έκδοση των απαιτουµένων Π.∆.
Με αφορµή αναφορές ενδιαφεροµένων ήδη από το έτος 2009, ο Συνήγορος του
Πολίτη, στο πλαίσιο άσκησης των κατά τον νόµο 3094/2003 αρµοδιοτήτων του, έθεσε το
προαναφερόµενο ζήτηµα υπ όψιν της Υπουργού Παιδείας µε το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου
23709.09.2.1/23.12.2009 έγγραφο της Αρχής ζητώντας, κατά τον χρόνο εκείνο, την
ανασυγκρότηση της ΕΕΚΕ∆. Το εν λόγω ζήτηµα τέθηκε, εκ νέου, υπ όψιν του γραφείου
της Υπουργού Παιδείας µε το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου 134297/48188/10.11.2010 έγγραφο
της Αρχής χωρίς ωστόσο, δυστυχώς, έως σήµερα, να έχει υπάρξει ανταπόκριση.
Κατόπιν έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη, διαπιστώθηκε ότι η ΕΕΚΕ∆, κατόπιν
της ανασυγκρότησής της τον Ιούνιο του έτους 2010, εισηγήθηκε να χορηγούνται στους
πτυχιούχους ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων ΤΕΕ Β΄
κύκλου σπουδών για τις ειδικότητες όµως εκείνες που κρίθηκε ότι υφίσταται αντιστοιχία.
Ωστόσο,
για
ειδικότητες
όπως
«Τεχνητών
Αερίων
Καυσίµων»,
«Θερµοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρµανσης»,
«Αµαξωµάτων», κλπ. των ΕΠΑΣ και «Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων
Αυτοκινήτου», «Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Τεχνολογίας και
Ελέγχου Τροφίµων», κλπ των ΕΠΑΛ, οι οποίες φαίνεται να έχουν προσελκύσει και τον
µεγαλύτερο αριθµό σπουδαστών, δεν κατέστη δυνατόν να ορισθούν επαγγελµατικά
δικαιώµατα, καθώς διαπιστώθηκε ότι αποτελούν είτε νέες είτε διευρυµένες ειδικότητες.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος η ΕΕΚΕ∆ είχε αποφασίσει, κατά τον χρόνο
εκείνο, να αναζητήσει διάφορες λύσεις, ανάλογα µε την υπό κρίση ειδικότητα, όπως
συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργείου, υποβολή
ερωτηµάτων ακαδηµαϊκού περιεχοµένου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ενδεχόµενο
ρύθµισης του ζητήµατος µε κανονιστική πράξη, κλπ.
∆υστυχώς, έκτοτε ουδεµία εξέλιξη σηµειώθηκε, καθώς η ΕΕΚΕ∆ δεν υφίσταται
πλέον, λόγω θέσης σε ισχύ των διατάξεων του ν. 3879/20104. Όπως ασφαλώς
γνωρίζετε, µε τον ως άνω νόµο καταργήθηκε τόσο η ΕΕΚΕ∆ όσο και ο ΟΕΕΚ, ο οποίος
αντικαταστάθηκε από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ). Στον
προαναφερόµενο οργανισµό ανατέθηκε µεν η αρµοδιότητα της εισήγησης για τον
καθορισµό επαγγελµατικών δικαιωµάτων κατόχων τίτλων σπουδών, πλην της ανωτάτης
εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να υφίσταται πρόβλεψη για τη λειτουργία επιτροπής
ανάλογης µε την ΕΕΚΕ∆, γεγονός που εκτιµάται ότι ενδέχεται να ρυθµιστεί µε την
έκδοση κανονιστικής πράξης.
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Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και Λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 163 21.9.2010).
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Συνεπώς, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, η χορήγηση επαγγελµατικών
δικαιωµάτων στις προαναφερόµενες ειδικότητες φαίνεται να έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο,
δηµιουργώντας ευλόγως στους ενδιαφερόµενους την εντύπωση ότι η Πολιτεία, αντί να
στέκεται συµπαραστάτης και αρωγός τους στο υφιστάµενο ζοφερό οικονοµικό
περιβάλλον, αδιαφορεί γι’ αυτούς µην επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν τις
επαγγελµατικές άδειες που δικαιωµατικά τους ανήκουν, ώστε να µπορούν να εργασθούν
νόµιµα.
Το προαναφερόµενο ζήτηµα, λόγω της σπουδαιότητάς του, έχει επιλεγεί να
αναδειχθεί στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη έτους 2010, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003, στην οποία ορίζεται ότι: «ο
Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει το έργο της Αρχής,
παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση των
δηµοσίων υπηρεσιών και αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις (…)».
Εν’ όψει όλων των προαναφεροµένων, προτείνεται, σε περίπτωση που η άµεση
λύση του ως άνω προβλήµατος δεν είναι εφικτή, να εξετασθεί το ενδεχόµενο να
χορηγηθούν στους κατόχους πτυχίου ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ, έστω προσωρινά και µέχρι την
έκδοση των απαιτουµένων Π.∆., τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των συγγενέστερων
ειδικοτήτων των ΤΕΕ, έστω και εάν δεν υφίσταται ακριβής αντιστοιχία του επιπέδου
εκπαίδευσης και του γνωστικού αντικειµένου. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψιν ότι
υφίστανται ειδικότητες για τις οποίες ουδέποτε είχαν καθοριστεί επαγγελµατικά
δικαιώµατα, προτείνεται να ληφθεί µέριµνα προκειµένου, το συντοµότερο δυνατόν, να
αντιµετωπισθεί και το εν λόγω ζήτηµα.
Παρακαλώ θερµά, για τις απόψεις σας όσον αφορά τις προαναφερόµενες
προτάσεις της Αρχής. Σε περίπτωση που έχετε ήδη προβεί σε ενέργειες για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος, παρακαλώ θερµά να µας ενηµερώσετε για
οποιαδήποτε εξέλιξη.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας µπορούν να επικοινωνούν µε τη συνεργάτιδά
µου κα. Ι. Μονιούδη στον αριθµό τηλεφώνου 210/72 89 ***, για οποιαδήποτε τυχόν
διευκρίνιση.
Αναµένοντας την εντός ευλόγου χρόνου ανταπόκριση σας, σας ευχαριστώ, εκ
των προτέρων, για τη συνεργασία.
Με τιµή,
Βασίλης Καρύδης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση
-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ενιαίος ∆ιοικητικός τοµέας
Πρωτ/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης
∆/νση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Α. Παπανδρέου 37
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-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΕΟΠΠ)
Τµήµα Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234 Νέα Ιωνία
-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
ΕΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Θράκης 4
564 30 – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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