
Επαγγελμαηικά Δικαιώμαηα:  

Τα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ηωλ θαηόρωλ ηίηιωλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαζνξίδνληαη κε Πξνεδξηθά Δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε 

πξόηαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάηωλ, ύζηεξα από 

γλώκε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ο.Ε.Ε.Κ.  

Α. Ρύθμιζη επαγγελμαηικών δικαιωμάηων:  

1. Ο Οξγαληζκόο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(Ο.Ε.Ε.Κ.) θαζνξίδεη ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα όιωλ ηωλ 

επηπέδωλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηα θαηά πεξίπηωζε αξκόδηα ππνπξγεία θαη ηνπο θνηλωληθνύο 

εηαίξνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνύ ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

ε Εζληθή Επηηξνπή Καζνξηζκνύ Επαγγεικαηηθώλ Δηθαηωκάηωλ 

(Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).  

2. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. πξνωζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηώκαηα ηωλ εηδηθνηήηωλ πνπ αθνξνύλ επαγγέικαηα γηα ηα νπνία 

απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

πξόζβαζε ηωλ απνθνίηωλ Ι.Ε.Κ. ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηόζν ζην 

δεκόζην όζν θαη ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα.  

3. Τν Δίπιωκα Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Ο.Ε.Ε.Κ. αλαγλωξίδεηαη 

ωο ηππηθό πξνζόλ δηνξηζκνύ ζην Δεκόζην Τνκέα ( Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 

39/Α΄/5-3-2001 «Καζνξηζκόο ηωλ πξνζόληωλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο 

θνξέωλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα»).  

B. Αναγνωπίζειρ επαγγελμαηικών πποζόνηων και εκπαιδεςηικών ηίηλων:  

1. Σηνλ Ο.Ε.Ε.Κ. ιεηηνπξγεί ην Σπκβνύιην Επαγγεικαηηθήο Αλαγλώξηζεο 

Τίηιωλ Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.). Τν Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. 

ζπζηάζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Π.Δ. 

231/1998 (ΦΕΚ 178/Α΄/1998) κε ην νπνίν ελζωκαηώζεθε ζην 

ειιεληθό δίθαην ε νδεγία 92/51/ΕΟΚ «Δεύηεξν γεληθό ζύζηεκα 

αλαγλώξηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο».Τν Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ έρεη 

ωο έξγν: α) ην ζπληνληζκό εθαξκνγήο ζε εζληθό επίπεδν ηωλ 

δηαηάμεωλ ηεο νδεγίαο θαη β) ηε δηαηύπωζε γλώκεο πξνο ηηο αξκόδηεο 

δηνηθεηηθέο αξρέο (Υπνπξγείν) γηα ηε ζπλδξνκή ηωλ πξνϋπνζέζεωλ 

αλαγλώξηζεο ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ πνπ απνθηήζεθαλ από 

ππεθόνπο Κ-Μ ηεο Ε.Ε. ζηελ Ε.Ε. πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην 

επάγγεικά ηνπο ζηελ Ειιάδα. Οη αηηήζεηο γηα ηελ αλαγλώξηζε 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ θαηαηίζεληαη ζην αξκόδην γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο Υπνπξγείν. Ο εθπξόζωπνο ηνπ θαηά 

πεξίπηωζε αξκόδηνπ Υπνπξγείνπ ζην Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ αζθεί θαζήθνληα 

εηζεγεηή. Τν Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. εθηηκά ην ζύλνιν ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ 



έρεη ππνβάιεη ν ελδηαθεξόκελνο θαη δηαηππώλεη ηελ θαηά λόκν γλώκε 

ηνπ. Ο θάθεινο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε 

απόζπαζκα ηνπ πξαθηηθνύ ζπλεδξηάζεωλ ηνπ Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ. 

επαλαδηαβηβάδεηαη ζην Υπνπξγείν, ην νπνίν δεζκεύεηαη λα εθδώζεη 

απόθαζε. 

2. Σηνλ Ο.Ε.Ε.Κ. ιεηηνπξγεί Επηηξνπή Ιζνηηκηώλ κε αξκνδηόηεηα ηε 

ρνξήγεζε ηζνηηκηώλ ηίηιωλ ζπνπδώλ ηνπ επηπέδνπ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο 

Τερληθήο θαη Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο. Ιζνηηκώληαη ηίηινη απηνύ 

ηνπ επηπέδνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί από θαηεξγεκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο 

ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρεο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ εμωηεξηθνύ. Οη 

ελδηαθεξόκελνη ζπκπιεξώλνπλ έληππν αίηεζεο, εξωηεκαηνιόγην, 

ππεύζπλε δήιωζε, πνπ δηαηίζεληαη από ηελ ππεξεζία, θαη 

πξνζθνκίδνπλ απνιπηήξην ηίηιν βαζηθήο εθπαίδεπζεο, πηπρίν 

επαγγεικαηηθήο ζρνιήο θαη αλαιπηηθό θαη ωξνιόγην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ζηελ επαγγεικαηηθή ζρνιή.  

ηην πεπίπηωζη μη ολοκληπωμένηρ θοίηηζηρ ζε επαγγελμαηική ζσολή, η 

Επιηποπή καηαηάζζει ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να θοιηήζοςν ζε κύκλο και 

ηάξη Σεσνικού Επαγγελμαηικού Εκπαιδεςηηπίος (ΣΕΕ) ή Ε.ΠΑΛ. 

(Επαγγελμαηικό Λύκειο) για να ζςμπληπώζοςν ηην εκπαίδεςζή ηοςρ. Οι 

αιηήζειρ καηαηίθενηαι ζηη Γπαμμαηεία ηηρ Επιηποπήρ ή αποζηέλλονηαι 

ηασςδπομικά και οι απανηήζειρ κοινοποιούνηαι ζηοςρ ενδιαθεπομένοςρ 

με επιζηολή μέζω ηασςδπομείος.  

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, αναηπέξηε ζηο δικηςακό ηόπο ηος Ο.Ε.Ε.Κ. 
 

http://www.oeek.gr/

