Οικοδοµούµε µια νέα ζωή στο Οντάριο
Οδηγός για καινούργιους µετανάστες

Μαθαίνουµε πώς να:

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΟΜΕΑ
Μόλις έχετε µεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε πολλές απορίες. Ο
οδηγός αυτός σας δίνει χρήσιµες πληροφορίες για:


Τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα του Οντάριο



Τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη σε επαγγελµατικό κλάδο



Τα ακαδηµαϊκά προσόντα και την αξιολόγησή τους



Τους χάρτες σταδιοδροµίας, τα προγράµµατα επαγγελµατικής µετάβασης και πως
µπορούν να σάς βοηθήσουν



Τη βοήθεια που παρέχει η επαρχία του Οντάριο στους καινούργιους µετανάστες,
προκειµένου να επιτύχουν επαγγελµατικά.

Τα πρώτα βήµατα
Τα περισσότερα επαγγέλµατα στο Οντάριο είναι αυτοδιοικούµενα. Με άλλα λόγια, οι
επαγγελµατικές ενώσεις ορίζουν από µόνες τους τα επαγγελµατικά τους κριτήρια και
εγγράφουν µέλη µε βάση αυτά. Ορισµένα όµως επαγγέλµατα διέπονται από νοµοθετικό
πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή µιλάµε για τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, όπως το
επάγγελµα των γιατρών και των δικηγόρων. Τα υπόλοιπα επαγγέλµατα, εκτός νοµικού
πλαισίου, αφορούν σε επαγγελµατικές ενώσεις και σωµατεία που συστήνονται αυτοβούλως.

Τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα
Στο Οντάριο, η επικρατέστερη πρακτική είναι η δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
τα διάφορα επαγγέλµατα. Το εν λόγω νοµοθετικό πλαίσιο ορίζει τη δηµιουργία
επαγγελµατικού σώµατος που διοικεί και ελέγχει το εν λόγω επάγγελµα. Τα επαγγελµατικά
αυτά σώµατα ονοµάζονται Ενώσεις ή Σύλλογοι. Έτσι έχουµε, για παράδειγµα, την Ένωση
Ιατρών και Χειρουργών Οντάριο (College of Physicians and Surgeons of Ontario) που διέπει
το ιατρικό επάγγελµα. Οι ρυθµιστικοί αυτοί οργανισµοί προστατεύουν το κοινό:


Ορίζοντας τα πρότυπα άσκησης του επαγγέλµατος



Θέτοντας τις προϋποθέσεις για όσους επιθυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα



Αξιολογώντας τα προσόντα όσων προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελµα



Εγγράφοντας στην επαγγελµατική ένωση τα µέλη που πληρούν τους απαραίτητους
όρους
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Επιβάλλοντας ποινές και πειθαρχικές κυρώσεις, που µπορεί να φτάσουν µέχρι και την
αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλµατος, σε µέλη που δεν συµµορφώνονται µε τους
κανόνες του επαγγέλµατος

Τα νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα θέτουν ορισµένες προϋποθέσεις:


Συγκεκριµένα χρόνια σπουδών στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση



Πρακτική άσκηση των νέων µελών υπό την καθοδήγηση διπλωµατούχων επαγγελµατιών
µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος



Επιτυχία στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλµατος.

Βοηθάµε τους καινούργιους µετανάστες να επιτύχουν επαγγελµατικά
Το Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης επικύρωσε και θέτει σε εφαρµογή τον Νόµο του
2006 περί Ίσης Πρόσβασης στα Νοµικά Κατοχυρωµένα Επαγγέλµατα. Ο νόµος αυτός έγινε µε
γνώµονα την οµαλότερη ένταξη των καινούργιων µεταναστών στα νοµικά κατοχυρωµένα
επαγγέλµατα του Οντάριο. Με το νόµο ιδρύθηκε επίσης ένα νέο κέντρο πρόσβασης για άτοµα
µε τίτλους της αλλοδαπής. Πρόκειται για το «Οντάριο: µια παγκόσµια εµπειρία» (Global
Experience Ontario ή GEO), που παρέχει πληροφορίες και κάθε είδους στήριξη στους
καινούργιους µετανάστες που επιθυµούν να ασκήσουν ένα από τα νοµικά κατοχυρωµένα
επαγγέλµατα του Οντάριο και να εγγραφούν στις αντίστοιχες ενώσεις και συλλόγους. Το
«Οντάριο: µια παγκόσµια εµπειρία» παραπέµπει τους ενδιαφερόµενους σε άτοµα και
υπηρεσίες, προκειµένου να ενηµερωθούν σχετικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε
τη δοµή και το έργο αυτής της υπηρεσίας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
www.OntarioImmigration.ca και µελετήστε τη στήλη «Εργασία».

Η ένταξη σε νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα
Κάθε ρυθµιστικό σώµα ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος,
προκειµένου να είναι σε θέση να ασκεί το εν λόγω επάγγελµα. Ιδού µερικές βασικές
προϋποθέσεις:


Ταυτοπροσωπία



Αποδεικτικό µόνιµης διαµονής στον Καναδά



Ελάχιστα απαιτούµενα ακαδηµαϊκά προσόντα



Γλωσσική επάρκεια



Επαγγελµατική εµπειρία ή άσκηση επαγγέλµατος υπό επιτήρηση



Καλός χαρακτήρας



Επιτυχία στις εξετάσεις εισαγωγής στο επάγγελµα
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Καταβολή των τελών εγγραφής στην αντίστοιχη επαγγελµατική ένωση

Χρήση επαγγελµατικών τίτλων
Σε ορισµένα επαγγέλµατα, απαγορεύεται δια νόµου η άσκηση επαγγέλµατος ή η χρήση
επαγγελµατικού τίτλου χωρίς την εγγραφή σε αντίστοιχο σωµατείο ή ένωση. Σε άλλα
επαγγέλµατα, δεν υπάρχουν περιορισµοί ως προς το ποιος έχει δικαίωµα να ασκήσει το
συγκεκριµένο επάγγελµα. Ενδέχεται ωστόσο το δικαίωµα χρήσης του επαγγελµατικού τίτλου
να ανήκει αποκλειστικά και µόνο στα µέλη της αντίστοιχης επαγγελµατικής ένωσης.
Ορισµένα επαγγέλµατα, όπως οι µηχανικοί και οι αρχιτέκτονες, επιτρέπουν σε συναδέλφους
τους που δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος να ασκούν το επάγγελµα υπό την
προϋπόθεση πως ένας επαγγελµατίας µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος αναλαµβάνει την
ευθύνη.

Η ένταξη σε µη νοµικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα
Ορισµένα επαγγέλµατα δεν έχουν νοµικό πλαίσιο µπορεί ωστόσο να διαθέτουν
επαγγελµατικές ενώσεις και σωµατεία. Ορισµένα εξ’ αυτών προσφέρουν µαθήµατα
πιστοποίησης και προτρέπουν τους επαγγελµατίες του κλάδου να εγγραφούν στις αντίστοιχες
ενώσεις. Συχνά το να είναι κανείς εγγεγραµµένος σε µία επαγγελµατική ένωση αποτελεί
σηµαντικό πλεονέκτηµα και επιπλέον εχέγγυο, κυρίως στην αναζήτηση εργασίας στο
συγκεκριµένο κλάδο.

Η αξιολόγηση των ακαδηµαϊκών προσόντων και των τίτλων σπουδών
Κάθε επάγγελµα έχει τα δικά του πρότυπα και τις ειδικές τους προϋποθέσεις άσκησης.
Υπάρχουν φορείς που µπορούν να αξιολογήσουν τις σπουδές και να αποφανθούν εάν οι
ενδιαφερόµενοι έχουν τα απαιτούµενα γνωστικά προσόντα ή όχι που ορίζει η επαρχία µας.
Στο Οντάριο, τα ακαδηµαϊκά προσόντα πολλών ατόµων µε τίτλους της αλλοδαπής
αξιολογούνται από τις Υπηρεσίες Παγκόσµιας Εκπαίδευσης του Καναδά (World Education
Services Canada ή WES). Επισκεφτείτε τον ιστότοπο αυτών των υπηρεσιών στη διεύθυνση
www.wes.org/ca/. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί πως κάθε επαγγελµατικό σωµατείο ή ένωση
αποφασίζει αυτόνοµα τον τρόπο αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών προσόντων και τίτλων των
υποψηφίων µελών του. Τα υποψήφια µέλη πρέπει πρώτα να έρθουν σε επικοινωνία µε τις
αντίστοιχες ενώσεις και να πληροφορηθούν σχετικά µε τις υπηρεσίες αξιολόγησης που
προσφέρουν.
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Οι χάρτες σταδιοδροµίας
Το Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Οντάριο, σε συνεργασία µε τις επαγγελµατικές
ενώσεις και τα σωµατεία, έχει καταρτίσει χάρτες σταδιοδροµίας που καταγράφουν βήµα προς
βήµα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε διάφορα επαγγέλµατα σε ό,τι αφορά:


Προσόντα (ακαδηµαϊκά και άλλα) που απαιτούνται για την ένταξη σε επαγγελµατικό
κλάδο



Στις εξετάσεις στις οποίες ενδεχοµένως να πρέπει να υποβληθεί ο υποψήφιους



Στο κόστος των εξετάσεων και της εγγραφής



Στις επαγγελµατικές ευκαιρίες που διαγράφονται στο συγκεκριµένο κλάδο

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.OntarioImmigration.ca και πιο συγκεκριµένα την ιστοσελίδα
“Work in Your Profession” («Ασκείστε το Επάγγελµά σας») και µελετήστε τους διαθέσιµους
χάρτες σταδιοδροµίας.

Τα προγράµµατα επαγγελµατικής µετάβασης και πώς µπορούν να σάς βοηθήσουν
Πολλοί καινούργιοι µετανάστες στο Οντάριο έχουν υψηλή εξειδίκευση και τίτλους σπουδών
της αλλοδαπής. Η Κυβέρνηση του Οντάριο έχει αναπτύξει προγράµµατα µετάβασης, έτσι
ώστε να συµβάλει στην πιο γρήγορη επαγγελµατική αποκατάσταση εργαζοµένων που
ανήκουν σε 100 και πλέον επαγγέλµατα και τέχνες. Τα προγράµµατα µετάβασης σάς
βοηθούν να:


Αξιολογήσετε τις δεξιότητές σας



Αναβαθµίσετε τα προσόντα σας και την εκπαίδευσή σας



Αποκτήσετε επαγγελµατική εµπειρία στο Οντάριο



Κάνετε πιο γρήγορα τη µετάβαση προς το επάγγελµα ή την τέχνη σας χωρίς να
επαναλάβετε τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις.

Χάρη σε αυτά τα προγράµµατα εντοπίζονται και αίρονται τα διάφορα εµπόδια, επιτρέποντας
στους καινούργιους µετανάστες να ασκήσουν όσο το συντοµότερο δυνατό το επάγγελµα ή
την τέχνη τους. Συνήθως τα προγράµµατα αυτά δεν είναι δωρεάν και οι µετέχοντες
καταβάλλουν ποσό εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα επαγγελµατικής µετάβασης,
επισκεφτείτε τη στήλη “Work in Your Profession” («Ασκείστε το επάγγελµά σας») στον
ιστότοπο www.OntarioImmigration.ca.
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Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες
σε ό,τι αφορά στο επάγγελµά σας, αποτανθείτε στις ενώσεις και τα σωµατεία των
επαγγελµάτων που ακολουθούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ζωή, την εργασία
και την εκπαίδευση στο Οντάριο, επισκεφτείτε τον ιστότοπο «Μεταναστεύουµε στο Οντάριο»
στη διεύθυνση www.OntarioImmigration.ca.

Denturists
College of Denturists of Ontario
Τηλ.: 416-925-6331 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-888-236-4326
Ηλ. διεύθυνση: info@denturists-cdo.com
http://www.denturists-cdo.com

Ακουολόγοι και Λογοπαθολόγοι
College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of Ontario
Τηλ.: 416-975-5347 Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο) 1-800-993-9459
Ηλ. διεύθυνση: caslpo@caslpo.com
http://www.caslpo.com

Αρχιτέκτονες
Ontario Association of Architects
Τηλ.: 416-565-2724
e-mail: oaamail@oaa.on.ca
http://www.oaa.on.ca

Ασφαλιστές
Registered Insurance Brokers of Ontario
Τηλ.: 416-365-1900 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-265-3097
Ηλ. διεύθυνση: vivian@ribo.com
http://www.ribo.com

Γαιοεπιστήµονες
Association of Professional Geoscientists of Ontario
Τηλ.: 416-203-2746
Ηλ. διεύθυνση: info@apgo.net
http://www.apgo.net
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Γενικοί Λογιστές ∆ιοίκησης
The Society of Management Accountants of Ontario
Τηλ.: 416-977-7741
Ηλ. διεύθυνση: info@CMA-Ontario.org
http://www.cma-ontario.org

∆ασονόµοι – δασολόγοι
Ontario Professional Foresters Association
Phone: (705) 436-2226
Ηλ. διεύθυνση: opfa@opfa.com
Website: http://www.opfa.on.ca

∆ιαιτολόγοι
College of Dietitians of Ontario
Τηλ.: 416-598-1725 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-668-4990
Ηλ. διεύθυνση: information@cdo.on.ca
http://www.cdo.on.ca

∆ιευθυντές Γραφείων Κηδειών
Board of Funeral Services
Τηλ.: 416-979-5450
Τηλ. Ατελούς Κλήσης στο Οντάριο: 1-800-387-4458
Ηλ. διεύθυνση: info@funeralboard.com
http://www.funeralboard.com

∆ικηγόροι
Law Society of Upper Canada
Τηλ.: 416-947-3300 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-668-7380
Ηλ. διεύθυνση: lawsociety@lsuc.on.ca
http://www.lsuc.on.ca

∆ιπλωµατούχοι Γενικοί Λογιστές
Certified General Accountants Association of Ontario
Τηλ.: 416-322-6520
Ηλ. διεύθυνση: info@cga-ontario.org
http://www.cga-ontario.org
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Ειδικοί µαλαξοθεραπείας
College of Massage Therapists of Ontario
Τηλ.: 416-489-2626 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-465-1933
Ηλ. διεύθυνση: cmto@cmto.com
http://www.cmto.com

Εκπαιδευτικοί
Ontario College of Teachers
Τηλ.: 416-961-8800
Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-888-534-2222
Ηλ. διεύθυνση: info@oct.ca
http://www.oct.ca

Εργασιοθεραπευτές
College of Occupational Therapists of Ontario
Τηλ.: 416/214-1177 Τηλ. Ατελούς Κλήσης στη Βόρειο Αµερική: 1-800-890-6570
Ηλ. διεύθυνση: info@coto.org
http://www.coto.org

Θεραπευτές µε φυσικά µέσα
Board of Directors of Drugless Therapy-Naturopathy
Τηλ.: 416-866-8383
Ηλ. διεύθυνση: office@bddth.on.ca
www.boardofnaturopathicmedicine.on.ca

Θεραπευτές νοσηµάτων του αναπνευστικού συστήµατος
College of Respiratory Therapists of Ontario
Τηλ.: 416-591-7800 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-261-0528
Ηλ. διεύθυνση: crto@crto.on.ca
http://www.crto.on.ca

Ιατροί ή Χειρούργοι
College of Physicians and Surgeons of Ontario
Τηλ.: (416) 967-2603 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-268-7096
Ηλ. διεύθυνση: feedback@cpso.on.ca
http://www.cpso.on.ca
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Κοινωνικοί λειτουργοί
Ontario College of Social Workers & Social Service Workers
Τηλ.: 416-972-9882 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-877-828-9380
Ηλ. διεύθυνση: info@ocswssw.org
http://www.ocswssw.org

Κτηµατοµεσίτες
Real Estate Council of Ontario
Τηλ.: 416-207-4800 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-245-6910
Ηλ. διεύθυνση: registration@reco.on.ca
http://www.reco.on.ca

Κτηνίατροι
College of Veterinarians of Ontario
Τηλ.: 519/824-5600 Τηλ. Ατελούς Κλήσης 1-800-424-2856
Ηλ. διεύθυνση: inquiries@cvo.org
http://www.cvo.org

Μαίες
College of Midwives of Ontario
Τηλ.: 416-327-0874
Ηλ. διεύθυνση: admin@cmo.on.ca
http://www.cmo.on.ca

Μηχανικοί
Professional Engineers Ontario
Τηλ.: 416-224-1100 Τηλ. Ατελούς Κλήσης (Οντάριο) 1-800-339-3716
Ηλ. διεύθυνση: academics@peo.on.ca
http://www.peo.on.ca

Μηχανολόγοι Υποµηχανικοί ή Τεχνολόγοι
Ontario Association of Certified Engineering Technicians & Technologists (OACETT)
Τηλ.: 416-621-9621
Ηλ. διεύθυνση: info@oacett.org
http://www.oacett.org
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Νοσοκόµοι
College of Nurses of Ontario
Τηλ.: 416/928-0900 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-387-5526
Ηλ. διεύθυνση: cno@cnomail.org
http://www.cno.org

Oδοντίατροι
Royal College of Dental Surgeons of Ontario
Τηλ.: 416-961-6555 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-565-4591
Ηλ. διεύθυνση: info@rcdso.org
http://www.rcdso.org

Οδοντοτεχνίτες
College of Dental Technologists of Ontario
Τηλ.: 416-438-5003 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-877-391-2386
Ηλ. διεύθυνση: info@cdto.ca
http://www.cdto.ca

Οπτικοί
College of Opticians of Ontario
Τηλ.: 416/368-3616 Τηλ. Ατελούς Κλήσης στο Οντάριο: 1-800-990-9793
Ηλ. διεύθυνση: info@coptont.org
http://www.coptont.org

Τεχνικοί οφθαλµοµέτρησης
College of Optometrists of Ontario
Τηλ.: 416-962-4071 Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο): 1-888-825-2554
Ηλ. διεύθυνση: registration@collegeoptom.on.ca
http://www.collegeoptom.on.ca

Ορκωτοί Λογιστές
The Institute of Chartered Accountants of Ontario
Τηλ.: 416-962-1841 Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στον Καναδά και τις ΗΠΑ) 1-800-387-0735
Ηλ. διεύθυνση: custserv@icao.on.ca
http://www.icao.on.ca
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Ποδοπρακτικοί
College of Chiropodists of Ontario
Τηλ.: 416-542-1333 Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο) 1-877-232-7653
Ηλ. διεύθυνση: info@cocoo.on.ca
http://www.cocoo.on.ca

Τεχνικοί στοµατικής υγιεινής
College of Dental Hygienists of Ontario
Τηλ.: 416-961-6234 Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο) 1-800-268-2346
Ηλ. διεύθυνση: deputyregistrar@cdho.org
http://www.cdho.org

Τεχνολόγοι ιατρικής ακτινοθεραπείας
College of Medical Radiation Technologists of Ontario
Τηλ.: 416/975-4353 Τηλ. Ατελούς Κλήσης (στο Οντάριο) 1-800-563-5847
Ηλ. διεύθυνση: info@cmrto.org
http://www.cmrto.org

Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων
College of Medical Laboratory Technologists of Ontario
Τηλ.: 416-861-9605 Τηλ. Ατελούς Κλήσης 1-800-323-9672
Ηλ. διεύθυνση: mail@cmlto.com
http://www.cmlto.com

Φαρµακοποιοί
Council of the Ontario College of Pharmacists
Τηλ.: 416-962-4861
Ηλ. διεύθυνση: dcroteau@ocpharma.com
http://www.ocpinfo.com

Φυσιοθεραπευτές
College of Physiotherapists of Ontario
Τηλ.: 416-591-3828 Τηλ. Ατελούς Κλήσης στον Καναδά και τις ΗΠΑ: 1-800-583-5885
Ηλ. διεύθυνση: info@collegept.org
http://www.collegept.org

Χειροπρακτικοί
College of Chiropractors of Ontario
Τηλ.: 416-922-6355
Ηλ. διεύθυνση: cco.info@cco.on.ca
http://www.cco.on.ca
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Χωροµέτρες
Association of Ontario Land Surveyors
Τηλ.: 416-491-9020 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-268-0718
Ηλ. διεύθυνση: admin@aols.org
http://www.aols.org

Ψυχολόγοι
College of Psychologists of Ontario
Τηλ.: (416) 961-8817 Τηλ. Ατελούς Κλήσης: 1-800-489-8388
Ηλ. διεύθυνση: cpo@cpo.on.ca
http://www.cpo.on.ca
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