
 

 

 
 
 
 

 

Διακοπή προγράμματος Voucher τηλεκατάρτισης επιστημόνων 
 

Το τελευταίο διάστημα η πλειοψηφία των ΜΜΕ και των πολιτικών κομμάτων κάνουν λόγο για τα 

«αμαρτωλά» ΚΕΚ. Κανείς όμως δεν αναφέρει ότι είμαστε Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί με 

Πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας. 

  

     Για να τηρήσουμε τους όρους της υπ’αριθμόν 2/2020 πρόσκλησης εργαστήκαμε από την πρώτη 

μέρα μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες, υπερβάλλοντας εαυτούς, πάρα πολλές ώρες ημερησίως, 

επενδύοντας σε εργατοώρες, προσωπικό, υλικό, ενημερώνοντας και πείθοντας τους Επιστήμονες να 

συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα υπερασπίζοντας τα οφέλη που υπήρχαν από την εν λόγω 

κατάρτιση. 

 

Εφαρμόσαμε πλήρως την υπουργική απόφαση και εργαστήκαμε νυχθημερόν - κάτι το οποίο φαίνεται 

από την ώρα υποβολής των αιτήσεων –και μάλιστα εν μέσω κορωνοϊού (με τους κινδύνους και τους 

περιορισμούς που υπήρχαν, τους οποίους παραβλέπαμε προσερχόμενοι στα γραφεία μας όταν 

απαιτείτο) προκειμένου να φερθούμε ως υπεύθυνοι επαγγελματίες και να διεκπεραιώσουμε σωστά και 

έγκυρα τον όγκο των αιτήσεων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 

υπουργείου για άμεση καταβολή του επιδόματος. 

 

Το αρμόδιο υπουργείο ενέκρινε ως κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό από 7 πλατφόρμες (κατόπιν 

διαγωνισμού)  και τα ΚΕΚ είχαμε υποχρέωση σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 2/2020 πρόσκληση να 

κάνουμε σύζευξη με μια τουλάχιστον από αυτές τις πλατφόρμες. Θεωρούμε όμως ότι  το εκπαιδευτικό 

υλικό έπρεπε να ήταν τέτοιο που να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των επιστημόνων γιατί 

υπάρχουν ωφελούμενοι που εν μέρει είναι ικανοποιημένοι από αυτό, παρακολούθησαν αρκετές ώρες 

ή έχουν ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα, υπάρχουν όμως και ωφελούμενοι που είναι  δυσαρεστημένοι 

από την ποιότητα του. Πρέπει όμως να αναφερθεί για την αποκατάσταση της αλήθειας ότι το 

εκπαιδευτικό υλικό ΔΕΝ ήταν των ΚΕΚ και δεν είχαμε λόγο επί της ύλης και του περιεχομένου των 

προγραμμάτων αυτών γιατί <<μας υπεβλήθη>> σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 2/2020 πρόσκληση η 

επιλογή προγραμμάτων τηλεκατάρτισης μέσω εγκεκριμένων από το Υπουργείο πλατφορμών 

τηλεκατάρτισης (7 τον αριθμό), οι οποίες, και μόνο αυτές αποκλειστικά ήταν οι πάροχοι-

υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού υλικού. 

 

Θεωρούμε ότι οι όποιες αστοχίες παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένες πλατφόρμες ή στην ποιότητα 

του υλικού (λόγω του επείγοντος της υλοποίησης),το σώφρων θα ήταν να διορθωθούν αυτές οι όποιες 

αστοχίες και όχι να αποφασιστεί η διακοπή του προγράμματος. 

 

Δεν θα γίνουμε  τα εξιλαστήρια θύματα της υπόθεσης, γιατί δεν είμαστε αυτοί που δημιουργήσαμε 

το εκπαιδευτικό υλικό στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης, ούτε αυτοί που το εγκρίναμε. 

 

Νομικά, ηθικά ή ό,τι άλλο δεν στέκει να  συκοφαντούνται  συλλήβδην ως  ΄΄αμαρτωλά΄΄  όλα τα  

ΚΕΚ καθώς και οι χιλιάδες συνεργάτες σε αυτά, αλλά αντιθέτως πρέπει να αναγνωριστεί και να 

αποζημιωθεί από ένα κράτος δικαίου η συνεισφορά μας και ο αγώνας μας για να παρέχουμε νόμιμα 

και ποιοτικά τις υπηρεσίες μας σε αντίξοες συνθήκες. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Όλοι σχεδόν οι ωφελούμενοι  ομολογούν πως έμειναν ευχαριστημένοι από τον τρόπο που εμείς ως 

Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΘΕΜΕΛΙΟ τους ενημερώσαμε για το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και 

τους εξυπηρετήσαμε σε όλη την διαδικασία, όπως επίσης και για την ενημέρωση και την τεχνική 

υποστήριξη που παρείχαμε κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. 

 

     Θα θέλαμε και εμείς  να  ευχαριστήσουμε όλους τους επιστήμονες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν 

σε εμάς σε αυτή τη δύσκολη για όλους μας συγκυρία. Προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε όσο το 

δυνατό περισσότερο όλους τους επιστήμονες που απευθύνθηκαν σε εμάς για την ενημέρωσή τους 

σχετικά με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης καθώς και για την υποβολή των αιτήσεων και ζητάμε 

συγνώμη για  την οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη μας, αν υπήρξε. Θα συνεχίσουμε δυναμικά 

την παρουσία μας στο χώρο της δια βίου μάθησης με όλα τα σύγχρονα εργαλεία στην διάθεση μας, 

προσφέροντας ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά. 

 

ΥΓ.: Επειδή εκφράστηκε από μεγάλο αριθμό ωφελούμενων επιθυμία συνέχισης της 

παρακολούθησης, για όσο διάστημα θα διατίθεται το υλικό από την πλατφόρμα, με τους κωδικούς 

πρόσβασης σας  θα  έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε απρόσκοπτα τη μελέτη 

του Εκπαιδευτικού Υλικού. 
 

               Με εκτίμηση, 

 

             Η Δ/νση και οι συνεργάτες του ΚΕΚ ΘΕΜΕΛΙΟ 

 


