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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-Γραφείο Υπουργού Παιδείας
δια βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων
κ. Άννας ∆ιαµαντοπούλου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 - ΜΑΡΟΥΣΙ
-Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας
δια βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων
κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου
Α. Παπανδρέου 37
151 80 - ΜΑΡΟΥΣΙ
Αξιότιµες/οι Κυρίες/οι,
Με το παρόν έγγραφο επανέρχοµαι 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).
Το εν λόγω ζήτηµα ο Συνήγορος του Πολίτη έχει θέσει υπ’ όψιν του Γραφείου
της Υπουργού Παιδείας µε τα υπ’ αριθµ. πρωτ/λου 23709.2.1/23.12.2009,
134297/48188/10.11.2010 και 136429/20.1.2011 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής,
ζητώντας την επίσπευση των απαιτουµένων διαδικασιών για την έκδοση των
προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν. 3475/2006 Προεδρικών ∆ιαταγµάτων
(Π.∆.). Σηµειώνεται ότι στο τελευταίο εκ των προαναφεροµένων εγγράφων, ο
Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνοντας υπ’ όψιν αφενός ότι η διαδικασία έκδοσης Π.∆.
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, αφετέρου ότι οι ενδιαφερόµενοι στερούνται επί τριετία
επαγγελµατικών δικαιωµάτων χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αφού το πρόβληµα
προέκυψε από την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του ν. 3475/2006, προέβη στην
ακόλουθη πρόταση: 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 αντίστοιχων συγγενέστερων ειδικοτήτων της
Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), δηλαδή τα επαγγελµατικά δικαιώµατα
που ο νοµοθέτης έχει χορηγήσει στους πτυχιούχους των Τεχνικών Επαγγελµατικών
Σχολών (ΤΕΣ) και των Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (ΤΕΛ) του ν. 1566/1985
και των ΤΕΕ Α΄ και Β’ κύκλου σπουδών του ν. 2640/1998.
Περαιτέρω, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι υφίστανται ειδικότητες για τις οποίες
ουδέποτε καθορίστηκαν επαγγελµατικά δικαιώµατα, ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε
να ληφθεί µέριµνα προκειµένου, το συντοµότερο δυνατόν, να αντιµετωπισθεί και το
εν λόγω ζήτηµα.

∆υστυχώς, ουδεµία απάντηση έχει χορηγηθεί, έως σήµερα, στην Ανεξάρτητη
Αρχή, παρά το γεγονός ότι το θέµα αυτό, λόγω της σπουδαιότητάς του, αναδείχθηκε
στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη έτους 2010 (σελ. 41,42).
Ανεξαρτήτως ωστόσο της ως άνω δυσµενούς εξέλιξης, ο Συνήγορος του
Πολίτη έχοντας ως γνώµονα την προάσπιση των δικαιωµάτων των πολιτών,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι µε την υπ’ αριθµ. Γ.Π./425/01.02.2011 Πράξη του
Προέδρου του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ)
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων, δηλαδή το αρµόδιο
διοικητικό όργανο για τη διατύπωση γνώµης προς το ∆.Σ. του ΕΟΠΠ όσον αφορά τη
χορήγηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους πτυχιούχους της δευτεροβάθµιας
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, επικοινώνησε τηλεφωνικά την 6.5.2011 µε τον
προαναφερόµενο Οργανισµό, απ’ όπου πληροφορήθηκε τα ακόλουθα:
Κατόπιν της πραγµατοποίησης τριών συνεδριάσεων, η προαναφερόµενη
Επιτροπή αποφάσισε την αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ µε ειδικότητες των
ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών, ώστε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
προαναφεροµένων να χορηγηθούν στους πτυχιούχους των ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ. Η εν λόγω
εισήγηση προωθήθηκε προς το ∆.Σ. του ΕΟΠΠ, το οποίο κατήρτισε την υπ’ αριθµ.
8/6.4.2011 απόφαση. Η εν λόγω απόφαση προωθήθηκε, εν συνεχεία, προς το
γραφείο της Υπουργού Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ. Α.
∆ιαµαντοπούλου και της Υφυπουργού Παιδείας κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου µε το υπ’
αριθµ. Ο∆Ε 3/2229/18.4.2011 έγγραφο του ΕΟΠΠ, προκειµένου να ολοκληρωθεί το
κανονιστικό πλαίσιο της εν λόγω ρύθµισης.
Εν’ όψει των προαναφεροµένων, παρακαλώ θερµά να µας ενηµερώσετε
σχετικά µε το στάδιο εξέλιξης του προαναφερόµενου ζητήµατος, επισηµαίνοντας µε
έµφαση, εκ νέου, ότι οι ενδιαφερόµενοι στερούνται του δικαιώµατος νόµιµης άσκησης
του επαγγέλµατός τους επί τριετία, εν µέσω του υφιστάµενου ζοφερού οικονοµικού
κλίµατος, λόγω υπέρµετρης καθυστέρησης της Πολιτείας να προβεί στην κανονιστική
ρύθµιση του ζητήµατος.
Αναµένοντας την εντός ευλόγου χρόνου ανταπόκριση σας, σας ευχαριστούµε,
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
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-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τµήµα Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234 Νέα Ιωνία

-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ
ΕΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Θράκης 4
564 30 – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
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