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Θζμα: άμεςη απόςυρςη διαφημιςτικοφ υλικοφ
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Εκπαίδευςησ (ΚΕΜΕ) ATHENIAN COLLEGE

Κφριοι,
διαπιςτϊκθκε ότι ςτον ζγγραφο και θλεκτρονικό τφπο παρουςιάηεται διαφιμιςθ, που
αναφζρεται ταυτοχρόνωσ ςτο ΙΕΚ ΔΟΜΗ και ςτο ΚΕΜΕ ATHENIAN COLLEGE με υπζρτιτλο
«ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΣΗ ΧΡΟΝΙΑ» και τίτλο «Για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα
Bachelor ςε 1 χρόνο ςτα Ελλθνικά», θ οποία δθμιουργεί ευκζωσ ςφγχυςθ άλλωσ κίνδυνο
ςφγχυςθσ των καταναλωτϊν τόςο ωσ προσ τον πάροχο των επί μζρουσ εκπαιδευτικϊν
υπθρεςιϊν όςο και ωσ προσ το επίπεδο των χορθγοφμενων από τα παραπάνω τίτλων
ςπουδϊν, αφοφ μεταξφ άλλων περιλαμβάνει τον (προδιλωσ παραπειςτικό και αβάςιμο)
ιςχυριςμό ότι το Bachelor δικεν χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ του ΙΕΚ ΔΟΜΗ και ςτουσ
εγγραφόμενουσ φζτοσ ςε αυτό με τθν απλι παρζνκετθ μνεία του ΚΕΜΕ
COLLEGE.

ATHENIAN

Επειδι θ παραπάνω διαφιμιςθ αποτελεί παράβαςθ τθσ διάταξθσ του εδαφίου αϋ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 6 του νόμου 3696/08,
Επειδι παράβαςθ των διατάξεων του παραπάνω νόμου ςυνιςτά λόγο ανάκλθςθσ τθσ
άδειασ λειτουργίασ του ΚΕΜΕ με ταυτόχρονθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ αυτοφ,
Επειδι θ λειτουργία Κζντρων Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ υπάγεται ςε κρατικό ζλεγχο,
που αςκείται από τον Τπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ του νόμου 3696/08
Σας καλούμε
να προβείτε ςε άμεςθ ανάκλθςθ τθσ παραπάνω διαφιμιςθσ από τον ζγγραφο και
θλεκτρονικό τφπο άλλωσ κα προβοφμε ςτισ προβλεπόμενεσ από το νόμο ενζργειεσ.
Επιςθμαίνουμε ότι ενόψει και

τθσ ευρείασ δθμοςιότθτασ, που ζλαβε θ παραπάνω

διαφιμιςθ, αποτελεί ουςιϊδθ αλλά και ςτοιχειϊδθ υποχρζωςι ςασ να αποτρζψετε τισ
πεπλανθμζνεσ εντυπϊςεισ των ςυναλλαςςομζνων με το φορζα ςασ, τουλάχιςτον με τθν
ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα ςασ και τθ δθμοςίευςθ ςτον τφπο

ςαφϊν και πλιρων

διευκρινίςεων, που κα αποκαταςτιςουν τθν πραγματικότθτα.

Φώφη Γεννηματά

