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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: ‘ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ’

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχοντας υπόψη : 
1.  Τις διατάξεις των άρθρων 6, 12 και 24 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και 

άλλες διατάξεις».
2.  Το Π.Δ. 132/1989 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας».
3.  Την αριθ. 264/11-1-1995 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 41 Β΄) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής 
"με εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης».

4.  Τη με αριθ. Ζ/3378/12-5-1993 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 356 Β΄) 
«Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.  Τη με αριθ. 4565/8-6-1993 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 438 Β΄) «Ρύθμιση 
των θεμάτων, οργάνωσης,  λειτουργίας, υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού, των 
προσόντων και των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου των ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιωτών και  των θεμάτων της 
διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων και της εκδόσεώς των τίτλων κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. αυτών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.  Τα με αρ. πρωτ. 768/23-8-2011 και 771/25-8-2011 έγγραφα του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης προς τα 
ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

7. Την με αρ. πρωτ. 982/27-9-2011 έγγραφη κλήση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης για κατάθεση 
γραπτού υπομνήματος ή/και ακρόαση για θέματα διαφήμισης του Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ, σε συνδυασμό με το αρ. πρωτ. 
1031/3-10-2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης.

8. Το με αρ. πρωτ. 1771/3-10-2011 (αρ. πρωτ. Γρ. Γ.Γ. Δ.Β.Μ. 1041/4-10-2011) υπόμνημα του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ.
9. Το με αρ. πρωτ. 1212/5-9-2011 (αρ. πρωτ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 6398/8-9-2011) έγγραφο του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ σχετικά με την 

υποβολή διαφημιστικού υλικού.
10. Το με αρ. πρωτ. 6463/9-9-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Διά 

Βίου Μάθησης με θέμα «Επανυποβολή διαφημιστικού υλικού του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ».
11. Το με αρ. πρωτ. 1518/15-9-2011 (αρ. πρωτ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ. 6701/16-9-2011) έγγραφο του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ.
12. Το με αρ. πρωτ. 1588/20-9-2011 (αρ. πρωτ. Γ.Γ.Δ.Β.Μ 6932/22-9-2011) έγγραφο του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ με θέμα 

«Επανυποβολή διαφημιστικού υλικού».
13. Το με αρ. πρωτ. 6973/23-9-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας 

Διά Βίου Μάθησης με θέμα «Επανυποβολή διαφημιστικού υλικού του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ».
14. Το σχετικό πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής της υπηρεσίας για την Εποπτεία των Ιδιωτικών Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) (αρ. πρωτ. διαβιβαστικού εγγράφου 158/6-3-2012).
15. Την ανάγκη να προστατευθούν οι ενδιαφερόμενοι από στοιχεία αναληθούς και παραπλανητικής διαφήμισης.
16. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί το κύρος του θεσμού των Ι.Ε.Κ. 
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Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε

1. Σχετικά με τη διενέργεια διαφημιστικής εκστρατείας, ως ομολογείται από τη διοίκηση του ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ στο 
υπεβληθέν υπόμνημα, χωρίς έγκριση (Κ.Α.Ε.Δ.) του διαφημιστικού υλικού:
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της με αριθμό  Ζ/3378/12-5-1993 (ΦΕΚ 356 Β΄) Υπουργικής 
Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου καθορίζονται οι αρχές και οι όροι της διαφήμισης και 
προβολής των Ι.Ι.Ε.Κ., όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου, τα στοιχεία προβολής των 
Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., και ειδικότερα οι επιγραφές και οι αφίσες αυτών, το έντυπο διαφημιστικό υλικό, οι 
διαφημίσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών 
διαφημίσεων, υποβάλλονται προς έγκριση στον αρμόδιο φορέα. Οποιαδήποτε δημοσιοποίηση στοιχείων 
προβολής Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. χωρίς την προαναφερόμενη έγκριση από τον αρμόδιο φορέα απαγορεύεται.
β) Το Ι.Ι.Ε.Κ., όπως το ίδιο ομολογεί στο υπόμνημά του, προέβη στην προβολή διαφημιστικού υλικού από τις 
23-9-2011. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα αρχεία της υπηρεσίας, το ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. δεν έλαβε σχετική 
έγκριση και ΚΑΕΔ για το ανωτέρω υλικό. Προς τούτο, η παράβαση για τη μη λήψη έγκρισης και ΚΑΕΔ  για το 
διαφημιστικό υλικό του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ έχει τελεστεί. 
Ωστόσο σε συνάφεια με το ανωτέρω και σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στοιχεία 1 & 2 της κλήσης:
γ) Λαμβάνουμε υπόψη ότι το ανωτέρω Ι.Ι.Ε.Κ. συμμορφώθηκε τα μέγιστα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για 
τη διαμόρφωση του περιεχομένου του διαφημιστικού του υλικού και ιδίως με τις υποδείξεις που αφορούσαν 
στην αναφορά του αριθμού μητρώου του Ι.Ι.Ε.Κ. και στην αναφορά των διαφημιζομένων ειδικοτήτων με την 
εγκεκριμένη από τον πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. ονομασία τους.

2. Σχετικά με την αναφορά στη ‘λειτουργία Πανεπιστημιακών Προπτυχιακών Προγραμμάτων στον τομέα 
Υγείας σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού’:
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 2 της με αριθμό  Ζ/3378/12-5-1993 Υπουργικής 
Απόφασης, δεν επιτρέπεται ο οποιοσδήποτε συνδυασμός ή με οποιοδήποτε τρόπο συσχέτιση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 
με φορείς άτυπης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή 
διαφήμιση ή στις επιγραφές αυτών, καθώς και η χρησιμοποίηση ιδίων χώρων υποδοχής, τηλεφώνων και 
λοιπών μέσων επικοινωνίας. 
β) Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 της με αριθμό  Ζ/3378/12-5-1993 
Υπουργικής Απόφασης, οι αρχές που διέπουν την προβολή και διαφήμιση των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. καθορίζονται 
από τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού (κυρίως όσον αφορά την αναληθή και παραπλανητική 
διαφήμιση), από συναφείς διατάξεις και από τους όρους του άρθρου 10 και του άρθρου 1 της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης.
Ωστόσο:
γ) Λαμβάνουμε υπόψη τα αναφερόμενα στο έγγραφο υπόμνημα από τη διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ, ότι στην 
ιστοσελίδα του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ υπάρχει το ιστορικό του εκπαιδευτικού οργανισμού, ο οποίος διαθέτει τρία 
εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφορετικών κατηγοριών και επιπέδων. Η αναφορά περί πανεπιστημιακών 
προπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού δεν αφορά στο ΙΙΕΚ ΣΒΙΕ αλλά 
σε εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κέντρο Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης.  
δ) Λαμβάνουμε υπόψη το σχετικό πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο 
υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης για τον υποψήφιο, καθώς επιλέγοντας τον ανωτέρω υπερσύνδεσμο, οδηγείται 
στις προσφερόμενες ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. και όχι σε προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα από το 
ΚΕ.Μ.Ε.  Επιπροσθέτως, κρίνεται προβληματική η αναφορά σε λειτουργία πανεπιστημιακών προπτυχιακών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο μιας ιστοσελίδας, που φέρει το λογότυπο του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ και προβάλλει τις 
υπηρεσίες του Ι.Ι.Ε.Κ., χωρίς να διαφαίνεται ότι αυτά τα προγράμματα παρέχονται από Κ.Ε.Μ.Ε.   
ε) Λαμβάνουμε υπόψη τα αναφερόμενα στο έγγραφο υπόμνημα από τη διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ, σχετικά με 
την πρόθεση τροποποίησης της ανωτέρω αναφοράς.

3. Σχετικά με την επίκληση και χρήση της φράσης ’45 χρόνια πρώτοι στα επαγγέλματα υγείας’:
α) Λαμβάνουμε υπόψη τα αναφερόμενα στο έγγραφο υπόμνημα από τη διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ, ότι δεν 
πρόκειται για παραπλάνηση, καθώς η ΣΒΙΕ παρέχει από το 1968 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και από το 1993 
σε επίπεδο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση και κατάρτιση στα επαγγέλματα υγείας. 
β) Λαμβάνουμε υπόψη και αποδεχόμαστε τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής της υπηρεσίας, σχετικά με τις 
αποδείξεις που έχει προσκομίσει το Ι.Ι.Ε.Κ. για τα ανωτέρω. 
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4. Σχετικά με την κλήση προσκόμισης των αποδεικτικών συνεργασίας με φορείς:
α) Λαμβάνουμε υπόψη τα συνημμένα αποδεικτικά στο έγγραφο υπόμνημα από τη διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ. 
β) Λαμβάνουμε υπόψη και αποδεχόμαστε τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής της υπηρεσίας, σχετικά με τις 
αποδείξεις που έχει προσκομίσει το Ι.Ι.Ε.Κ. για τα ανωτέρω. 

Για τους λόγους αυτούς:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επιβάλλουμε στην διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της με 
αριθμό  Ζ/3378/12-5-1993 (ΦΕΚ 356 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και εξειδικεύεται στα άρθρα 23 και 24 
της με αριθ. 4565/8-6-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 438 Β΄):
α) Για παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της με αριθμό  Ζ/3378/12-5-1993 (ΦΕΚ 356 Β΄) 

Υπουργικής Απόφασης, όπως αναπτύσσεται στην ανωτέρω παράγραφο 1, την ποινή της έγγραφης 
επίπληξης. 

β) Για την αναφορά στη λειτουργία πανεπιστημιακών προπτυχιακών προγραμμάτων, στα πλαίσια 
πληροφόρησης των ενδιαφερομένων και όχι διαφημιστικής εκστρατείας αλλά με τρόπο που 
δύναται να προκαλέσει σύγχυση, την ποινή της έγγραφης επίπληξης και την αυστηρή σύσταση για 
άμεση διόρθωση αυτής. 

Σε κάθε περίπτωση, διατυπώνουμε την αυστηρή σύσταση προς τη διοίκηση του Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ για την 
αυτονόητη υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών στην προβολή 
κάθε Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., όπως αυτή συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

     ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
2. Γραφείο Αν. Υπουργού Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
3. Ι.Ι.Ε.Κ. ΣΒΙΕ
4. Πανελλήνια Ένωση Ι.Ι.Ε.Κ. 

Εσωτ. Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Δ/νσεις Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
3. Τμήμα Νομικού Συντονισμού
4. Αρχείο 
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