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Ρύθμιση για τη χορήγηση  
επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των κατόχων τίτλων σπουδών 

για ειδικότητες ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.
Για πολλά χρόνια, οι απόφοιτοι ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. δεν διέθεταν επαγγελ-
ματικά δικαιώματα, όπως οι απόφοιτοι ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων τύ-
πων σχολείων δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης, και ιδίως Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου 
σπουδών. Έτσι, χιλιάδες απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. πλείστων ειδικοτήτων από το 
έτος 2008 δεν είχαν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Tο θεσμικό πλαίσιο, έως τη ψή-
φιση του Νόμου 4115/2013, δεν ρύθμιζε τη μεταφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων 
που είχαν απόφοιτοι ειδικοτήτων στο πλαίσιο προηγούμενων εκπαιδευτικών δομών 
σε πτυχιούχους αντίστοιχων ειδικοτήτων στο πλαίσιο μεταγενέστερων εκπαιδευτικών 
δομών. 

Τώρα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από ει-
σήγηση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου 4115/2013, διευθετείται, κατά τον πλέ-
ον πρόσφορο τρόπο, η υφιστάμενη μέχρι 
πρότινος εκκρεμότητα και είναι πλέον 
δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας 
των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων των κατόχων τίτλων 
σπουδών για ειδικότητες 
που αποκτήθηκαν στο πλαί-
σιο της Δευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης με τα αντίστοιχα επαγ-
γελματικά δικαιώματα κα-
τόχων αντίστοιχων τίτλων 
σπουδών για ειδικότητες 
προϋφιστάμενων αντίστοι-
χων συστημάτων εκπαί-
δευσης και κατάρτισης. 



Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλων σπουδών 
των ΕΠΑ.Λ. για τις ειδικότητες:
«Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας, «Ηλεκτρολο-
γικών Εγκαταστάσεων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, «Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επι-
κοινωνιών» του Τομέα Ηλεκτρονικής, «Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρονικής, «Σχεδιαστών Δομικών Έργων» του Τομέα Δομικών 
Έργων, «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, «Βοηθών Νο-
σηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, «Υπαλλήλων Διοίκησης  Οικονομικών Υπη-
ρεσιών» του Τομέα Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, «Υπαλλήλων Τουριστικών 
Επιχειρήσεων» του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, «Πλοιάρχων Ε.Ν.» 
του Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, «Μηχανικών Ε.Ν.» του Τομέα Ναυτικού Μηχανικών, 
«Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» του Τομέα Μηχανολογίας, «Μηχα-
νικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου» του Τομέα Μηχανολογίας.

Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλων σπουδών  
των ΕΠΑ.Σ. για τις ειδικότητες:
«Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης», «Βοηθών Φαρμακείων», «Χημικών 
Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών», «Αισθητικής Τέχνης», «Κομμωτικής Τέ-
χνης», «Βοηθών Νοσηλευτών», «Βοηθών Γενικής Νοσηλείας», «Τεχνιτών Μηχανών και 
Συστημάτων Αυτοκινήτου», «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου», 
«Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών», «Τεχνιτών Αμαξωμάτων», «Βοηθών Γενικής 
Βρεφονηπιοκομίας», «Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ», «Υπαλλήλων 
Οικονομικών Καθηκόντων», «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων», «Υπαλλήλων Διοικητι-
κών Καθηκόντων», «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογι-
στικών Μονάδων».
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