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ΠΡΟΣ:  - ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ 

              - ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Ι.Ε.Κ.  

 

ΚΟΙΝ:  -   ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &         

                 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

      ΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ  

                       

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. 

 ‘ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ - 

- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ’ 

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤOΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης ειδικοτήτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από τα 

Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και προκειμένου να αποφευχθούν παραβάσεις των διατάξεων που διέπουν θέματα 

διαφήμισης, αποστέλλουμε κατάλογο ονοματολογίας των ειδικοτήτων για διαφημιστική και μόνο 

χρήση, τις οποίες καλείσθε  να χρησιμοποιείτε κάθε φορά που αιτείσθε έγκριση διαφήμισης και 

έκδοση Κ.Α.Ε.Δ. για τις ειδικότητες που προσφέρετε.  

� (Ο ίδιος κατάλογος δύναται να χρησιμοποιείται και από τις Διοικήσεις των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. για 

τοπική προβολή, όπου και δεν προβλέπεται η έκδοση Κ.Α.Ε.Δ.). 

 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

Ο κατάλογος αυτός περιέχει αφενός (με ένδειξη α.) τις ‘τυπικές’ ονομασίες των ειδικοτήτων  Αρχικής 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπως αυτές περιλαμβάνονται στις εγκρίσεις των ειδικοτήτων, λαμβάνοντας 

ωστόσο υπόψη, ότι:  

-  Τούτες είναι κατά το πλείστον μακρές και μη προσφερόμενες για επικοινωνιακή χρήση, γεγονός που 

οδηγεί στην ανάγκη σύντμησης και  

-  Κάποιες φορές με περιγραφές που -χρόνια πλέον μετά την έκδοσή τους- θεωρούνται σήμερα 

πεπαλαιωμένες για επικοινωνία, είτε δημιουργούν σύγχυση,  

περιλαμβάνει και δύο εναλλακτικές προτάσεις ονοματολογίας για κάθε ειδικότητα: 

β.  Το πεδίο της ειδικότητας, όπως αυτό συνδέεται με την έννοια/φράση ‘σπουδάστε’. 

γ.  Την περιγραφή του επαγγελματία που έχει σπουδάσει και αποφοιτήσει από το πεδίο αυτής της 

ειδικότητας, με έναν εκ των χαρακτηρισμών: ‘Τεχνικός’, ‘Ειδικός’, ‘Στέλεχος’, ‘Υπεύθυνος’, 

΄Υπάλληλος’, κοκ    

Δίνουμε ένα παράδειγμα: 

α. (Τυπική ονομασία): ‘Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με πολυμέσα (Multimedia)’. 

β. (Πεδίο Ειδικότητας): Πληροφορική Πολυμέσων (Multimedia) 

γ. (Περιγραφή του επαγγελματία): Τεχνικός Multimedia  



  

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

 

Ο κατάλογος τούτος είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας από μικτή Ομάδα Εργασίας (υπ’ αρ. 3578/14-5-2012 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης) αποτελούμενη από στελέχη της Γενικής Γραμματείας 

Δια Βίου Μάθησης, εκπροσώπους Διευθυντές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., στελέχη του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εκπροσώπους του 

επίσημου φορέα των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (Π.Ε.Ι.Ι.Ε.Κ).  

 

Η Ομάδα Εργασίας παρέδωσε στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης κατάλογο ονοματολογίας 

ειδικοτήτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για διαφημιστική χρήση, αφού έλαβε υπόψη: 

α.  Τις διατάξεις του άρθρου 10 της με αριθμό Ζ/3378/93 (ΦΕΚ 356/τ. Β/17-5-1993) Απόφασης του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «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 (ΦΕΚ 722/τ. Β/22-8-1996), 

β.  Τις εγκεκριμένες από το Δ.Σ. του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. ονομασίες των ειδικοτήτων Αρχικής Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, 

γ.  Την ανάγκη αποφυγής παραβάσεων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα διαφήμισης (επιγραφές, 

αφίσες, έντυπο διαφημιστικό υλικό, διαφημίσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και περιεχόμενο 

των ραδιοτηλεοπτικών διαφημίσεων) των Ιδιωτικών ΙΕΚ, οι οποίες επισείουν πρόστιμα από τη Γενική 

Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 

δ.  Την ανάγκη να ακολουθείται από τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. μία κοινή τακτική στην προβολή και διαφήμιση 

των προσφερομένων ειδικοτήτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να μην  παραπλανάται 

το κοινό.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Καθίσταται σαφές στις διοικήσεις Δημοσίων & Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. ότι στις ‘Βεβαιώσεις Επαγγελματικής 

Κατάρτισης’ θα αναγράφεται αυστηρά και απαρέγκλιτα η εγκεκριμένη ονομασία της εκάστοτε 

ειδικότητας.  

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                              ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 

 

                                                                                                                                                ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

Αναθεωρημένος κατάλογος ονοματολογίας ειδικοτήτων Ι.Ι.Ε.Κ. (σελίδες επτά) 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Δ/νση Προγραμμάτων 

2. Αρχείο 


