Αθήνα, 6 Ιουνίου 2011
Αριθµ. Πρωτ/λου: 134297/14284/2011
Προς
Ως Πίνακας Αποδεκτών
Αγαπητές/οι Κυρίες/οι,
Σας ευχαριστώ θερµά για την εµπιστοσύνη που δείξατε στον Συνήγορο του
Πολίτη ζητώντας τη διαµεσολάβησή του, προκειµένου να λάβει τέλος η παρατεινόµενη,
επί τριετία σχεδόν, εκκρεµότητα στη χορήγηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων στους
κατόχους πτυχίου της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης των
Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και των Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).
Ανταποκρινόµενος στο αίτηµά σας, ο Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε έρευνα
από την οποία προέκυψε ότι το ζήτηµα που σας απασχολεί προκλήθηκε από την
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στη δευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση που επέφεραν οι
διατάξεις του ν. 3475/20061. Στις εν λόγω διατάξεις ορίσθηκε, µεταξύ άλλων, ότι τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ θα καθορισθούν, κατά
ειδικότητα και επίπεδο, µε την έκδοση Προεδρικών ∆ιαταγµάτων (Π.∆.). ∆υστυχώς, τα εν
λόγω διατάγµατα δεν εξεδόθησαν ούτε το έτος 2008, οπότε αποφοίτησαν οι πρώτοι
µαθητές των ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ούτε και µεταγενέστερα, µε αποτέλεσµα οι πτυχιούχοι των
εν λόγω εκπαιδευτικών ιδρυµάτων να στερούνται επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε προς την
Υπουργό Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου
23709.2.1/23.12.2009 έγγραφο και, εν συνεχεία, τα υπ’ αριθµ. πρωτ/λου
134297/48188/10.11.2010, 136429/20.1.2011 και 134297/11407/10.5.2011 έγγραφα,
ζητώντας την επίσπευση των απαιτουµένων διαδικασιών για την έκδοση των
προβλεποµένων από τις διατάξεις του ν. 3475/2006 Προεδρικών ∆ιαταγµάτων (Π.∆.).
Σηµειώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η διαδικασία
έκδοσης Π.∆. είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και ότι η στέρηση επαγγελµατικών δικαιωµάτων
συνεπάγεται ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις στους ενδιαφερόµενους, ιδιαίτερα εν µέσω
οικονοµικής κρίσης, πρότεινε στο δεύτερο κατά σειρά έγγραφό του 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) του ν. 1566/19852 και του ν. 2640/19983. Την εν λόγω πρόταση ο Συνήγορος του
Πολίτη επανέλαβε και στο τελευταίο, εκ των προαναφεροµένων εγγράφων, ζητώντας
επιπροσθέτως, να ληφθεί µέριµνα προκειµένου να χορηγηθούν επαγγελµατικά
δικαιώµατα σε ειδικότητες για τις οποίες ουδέποτε υπήρξε νοµοθετική ρύθµιση.
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Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146/2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2
Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄167/1985) «∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
3
2640/1998 (ΦΕΚ Α 206/1998) «∆ευτεροβάθµια τεχνική –επαγγελµατική εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις».

1

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέδειξε το ζήτηµα αυτό, λόγω της
σπουδαιότητάς του, στην ετήσια Έκθεση της Αρχής έτους 2010 (σελ. 41,42).
Κατόπιν επικοινωνίας του Συνηγόρου του Πολίτη µε το Υπουργείο Παιδείας την
2.6.2011, η Αρχή ενηµερώθηκε ότι µε το υπ’ αριθµ. πρωτ/λου 62559/Γ2/1.6.2011
έγγραφο της Υφυπουργού Παιδείας κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου διαβιβάσθηκε
προς όλα τα καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία η υπ’ αριθµ. 8/6.4.2011 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προϊόντων
(ΕΟΠΠ), µε θέµα «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ µε ΤΕΕ Α΄και Β΄κύκλου, ΤΕΛ
και ΤΕΣ και µεταφορά Επαγγελµατικών ∆ικαιωµάτων των ΤΕΕ Α΄και Β΄κύκλου των ΤΕΛ
και ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ». Για πληρέστερη ενηµέρωσή σας, επισυνάπτω
φωτοαντίγραφο των προαναφεροµένων εγγράφων.
Εν’ όψει της θετικής έκβασης του ζητήµατος, ο Συνήγορος του Πολίτη θέτει τις
σχετικές αναφορές στο αρχείο.
Παρακαλώ, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας για την παροχή τυχόν
διευκρινίσεων ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα εµπίπτει εντός των αρµοδιοτήτων του
Συνηγόρου του Πολίτη.
Με τιµή,
Βασίλης Καρύδης
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη.
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