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ΘΕΜΑ: “ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΦΦΗΗΜΜΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΙΙΕΕΚΚ”” 
 

Ενόψει της έναρξης του νέου έτους επαγγελματικής κατάρτισης (φθινοπωρινό εξάμηνο 2012-2013) και της 

διαφημιστικής εκστρατείας που προηγείται από τα Ιδιωτικά ΙΕΚ και αποσκοπώντας:  

� Στην προστασία των ενδιαφερομένων σπουδαστών και των γονέων αυτών από στοιχεία αναληθούς 

και παραπλανητικής διαφήμισης 

� Στην προστασία της διοίκησης κάθε Ι.ΙΕΚ από δυνητική μη συμμόρφωση σε κείμενες διατάξεις που 

αφορούν στη διαφημιστική πρακτική 

� Στην προστασία των διοικήσεων των λοιπών Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. από αθέμιτες πρακτικές ανταγωνιστών 

� Στην διαφύλαξη του κύρους του θεσμού των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των κείμενων διατάξεων σχετικά με τη διαφήμιση των Ιδιωτικών 

ΙΕΚ, (ορίζονται με την υπ’ αριθμό 3378/93 Υ.Α. άρθρο 1, παράγραφοι 3,4,5,6 και  άρθρο 10  όπως 

τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/τβ΄/22-08-96)). 

Προς τούτο, συνοψίζουμε και υπενθυμίζουμε τη διαδικασία υποβολής διαφημιστικού δημιουργικού για 

έγκριση και χορήγηση  Κωδικού Αριθμού Έγκρισης Διαφήμισης (ΚΑΕΔ), και διευκρινίζουμε τα εξής:  

 

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ι.Ι.Ε.Κ. / ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ & ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  

1.  Σε κάθε εμφάνιση του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. (έντυπο - διαφημιστικό φυλλάδιο/ ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση 

ή διαφημιστική προβολή μέσω διαδικτύου, κ.ο.κ) πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία και προσωνυμία 

του χωρίς να δημιουργείται παραπλάνηση των ενδιαφερομένων ή να προκαλείται αθέμιτος 

ανταγωνισμός. (Άρθρο 1, παρ. 5) 

2.  Ο Αριθμός Μητρώου του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ.  πρέπει να αναφέρεται σε κάθε εμφάνιση του ιδιωτικού 

Ι.Ε.Κ. (Άρθρο 10, παρ. 2
α
) 

 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ή ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ  

3. Η χρήση χαρακτηριστικών φράσεων με βαρύνουσα σπουδαιότητα στην διαφήμιση και άρα στην 

επιλογή του πολίτη-καταναλωτή:  

� Με επίκληση ειδικών χαρακτηριστικών όπως: (‘ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΙΕΚ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΙΕΚ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ»«ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ή ΤΟ ΜΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ’, κ.ο.κ.),  

� Με επίκληση ιδιοτήτων όπως: (‘ΑΜΕΣΗ Επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων’, ‘Με 

το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ποσοστό ζήτησης στην αγορά εργασίας κ.ο.κ.), 
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απαιτείται να είναι πλήρως αποδείξιμα με ευθύνη των Ιδιωτικών ΙΕΚ, διαφορετικά αποτελούν 

στοιχεία αθέμιτου ανταγωνισμού.   

(αρ. Ζ/Φ05/10646/25-6-96, έγγραφο του Ο.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Διαφήμιση Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.) 

4. Τονίζεται ότι, οι καταρτιζόμενοι στα Ι.Ε.Κ. (Δημόσια & Ιδιωτικά) μετά το πέρας της κατάρτισης 

αποκτούν Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης και όχι Πτυχίο, άρα από τα ανωτέρω 

προκύπτει ότι είναι εσφαλμένη η λέξη ‘Πτυχιούχος’. 

5.  Ειδικές εμπορικές ή άλλες πρόσθετες παροχές προς τους καταρτιζόμενους -μη προβλεπόμενες από τις 

κείμενες διατάξεις- όπως: 

� Χρηματοδότηση κατάρτισης / Πιστωτικές ή άλλου είδους κάρτες και ταυτότητες / Υποτροφίες κοκ 

� Πρόσθετα Δωρεάν Φροντιστηριακά μαθήματα / σεμινάρια / ξένες γλώσσες, κοκ  

� Βραβεία στους αριστούχους / Ίδρυση clubs, κοκ   

πρέπει να είναι δωρεάν για τους καταρτιζόμενους και πλήρως αποδείξιμες με ευθύνη των Ιδιωτικών 

Ι.Ε.Κ. 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΧΟΡΗΓΗΣΗ & ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΕΔ  

6.  Τα Ιδιωτικά ΙΕΚ προκειμένου να προβάλουν τις προσφερόμενες ειδικότητες και παροχές τους στους 

υποψήφιους καταρτιζόμενους, υποχρεούνται βάσει του νόμου σε κάθε εμφάνιση και προβολή τους να 

υποβάλουν το διαφημιστικό τους δημιουργικό προς έγκριση (Άρθρο 10, παρ. 2β.iv)   

Τούτο σημαίνει ότι για οποιαδήποτε δημοσιοποίηση στοιχείων προβολής Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. σε 

οποιαδήποτε στιγμή απαιτείται η έγκριση ΚΑΕΔ (Κωδικός Αριθμός Έγκρισης Διαφήμισης) από τη Γενική 

Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης. Τούτη θα γίνεται με τους παρακάτω όρους ώστε και η νομιμότητα να 

τηρείται και να μην υπερβαρύνουμε τη διοικητική διαδικασία έγκρισης και για σας και για τις 

υπηρεσίες:  

7. α.  Για κάθε ΝΕΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ απαιτείται η λήψη ΚΑΕΔ, ανεξάρτητα του 

σχεδιαζόμενου χρόνου προβολής.  

� Για την πιο άμεση ανταπόκριση της υπηρεσίας μας σε αιτήματά σας καλείσθε όπως τούτα 

υποβάλλονται όσο το δυνατό νωρίτερα.  

� Στο υποβαλλόμενο δημιουργικό: Περιγράφεται το είδος/μέσον της διαφήμισης (δηλ. αφίσα, 

έντυπο διαφημιστικό υλικό, διαφήμιση στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ραδιοτηλεοπτικές 

διαφημίσεις, προβολή στο διαδίκτυο κ.α.) και για να ισχύει το ΚΑΕΔ, το δημιουργικό πρέπει να 

είναι πανομοιότυπο με αυτό που θα προβληθεί. Ωστόσο: 

� Στην περίπτωση του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού διαφημιστικού –όπου και οι παραγωγές είναι 

ακριβές για την περίπτωση απαίτησης διόρθωσης- θα γίνονται δεκτά τα πλήρη σενάρια με 

ακριβή κείμενο εκφώνησης ή διάλογο που ακούγεται στα ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα (transcripts), με 

έγγραφη ένθεση των ειδικοτήτων που προσφέρονται σε ‘κυλιόμενο κείμενο οθόνης’ (vignettes) ή 

και πίνακες δημιουργικού (storyboards).   

β. Στην περίπτωση ΜΗ έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., αποστέλλεται αιτιολόγηση 

της υπηρεσίας για την απόρριψη (στοιχεία μη συμμόρφωσης) και το ενδιαφερόμενο Ι.ΙΕΚ θα 

χρειάζεται να επαν-υποβάλλει αίτηση για ΚΑΕΔ με διορθωμένο δημιουργικό σύμφωνα με τις 

υποδείξεις.  

γ. Μη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. εντός ημερολογιακού δεκαημέρου από την 

παραλαβή βάσει πρωτοκόλλου, σημαίνει αυτόματα την απόρριψη της αίτησης παροχής του ΚΑΕΔ.  

δ. Εννοείται, ότι απαιτείται να εμφανίζεται ο Κ.Α.Ε.Δ. σε κάθε διαφήμιση. 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΒΟΛΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

8.  Για τις περιπτώσεις όπου, Ιδιωτικό ΙΕΚ επιθυμεί να διαφημιστεί μέσω παλαιότερου διαφημιστικού 

υλικού ήδη εγκεκριμένου με ΚΑΕΔ, θα ισχύουν τα παρακάτω:  

 α.  Για το ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΕΔ για κάθε 

εμφάνιση /προβολή για το διάστημα ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ‘ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ’ και μόνο. 
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� Ως ΄διαφημιστικό έτος’ θα ορίζεται το διάστημα από την λήξη του αμέσως προηγούμενου 

εαρινού εξαμήνου κατάρτισης (π.χ. στις 30/6/12) ως την λήξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 

του επόμενου έτους (ήτοι στις 30/6/2013). 

β.  Σημαντική Σημείωση:  

� Η χρήση του διαφημιστικού δημιουργικού -ακόμη και αν είναι πανομοιότυπο και εγκεκριμένο με 

παλαιότερο ΚΑΕΔ- πέρα του ενός έτους, είναι αναγκαίο να τίθεται υπόψη της αρμόδιας 

υπηρεσίας της ΓΓΔΒΜ, καθώς είναι δυνατό να έχει επέλθει μεταβολή όρων σε ένα πλήθος 

τυπικών και άτυπων αλλά θεσμικών μέσων/εργαλείων που επηρεάζουν τη διαφήμιση (π.χ. 

αλλαγές νομικής υφής που αφορούν την προστασία του καταναλωτή, μεταβολή στοιχείων 

διαφημιστικής δεοντολογίας στη τοπική αγορά, ή ακόμη έκδοση διεθνών οδηγιών κοκ).  

� Καθώς καθίσταται ευκρινής η οδηγία Νο6, παρανοήσεις ή δικαιολογίες σε περίπτωση 

παραβίασης δεν θα γίνονται αποδεκτές.    

 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

9. 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, έχουμε εκδώσει και αποστείλει (βλ Εγκύκλιο ΓΓΔΒΜ 480/6.07.2012) 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.  

 

ΣΥΝ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  

Υπενθυμίζουμε ότι ισχύουν τα παρακάτω: 

10.  Επιτρέπεται η συν-διαφήμιση Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. (Άρθρο 10, παρ. 3) 

11.  ΔΕΝ επιτρέπεται η συν-διαφήμιση ή οποιαδήποτε συσχέτιση διαφημιστικής προβολής Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. 

με φορείς Άτυπης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης. (Άρθρο 10, παρ. 2δ) 

12.  ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση διακριτικών τίτλων, σημάτων και λογοτύπων που χρησιμοποιούνται από 

φορείς Άτυπης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης. (Άρθρο 10, παρ. 2δ) 

13. Τα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. ΔΕΝ είναι ‘Σχολές’ και δεν επιτρέπεται συσχέτιση με τυχόν προηγούμενη ή παρούσα 

δραστηριότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιοκτήτη του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., με σχολικές μονάδες 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. 1566/85. 

 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ, ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

14. Υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω επιβάλλει συγκεκριμένες ποινές σύμφωνα με 

τα άρθρα 23 και 24 της Υπουργικής Απόφασης 4565/1993 (ΦΕΚ 438/Β΄/18.06.1993). 

15. Την αποκλειστική ευθύνη για τα θέματα διαφήμισης και προβολής κάθε Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. φέρει ο 

ιδιοκτήτης του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 

 

Εύχομαι μια υγιή και επιτυχημένη χρονιά επαγγελματικής κατάρτισης   

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

             ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

        

       ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Δ/νση Προγραμμάτων 

2. Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού 

3. Αρχείο 


