
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
13 Απριλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς: α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, και β) Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση. 
 

Θέμα: «Προγράμματα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από 

τον COVID-19: χαμηλή ποιότητα, υψηλό κόστος, ζητήματα χρηματοδότησης, αδιαφάνεια.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Στην με αρ. πρωτ. 5736/13.04.2020 ερώτησή μου σας είχα αναλυτικά εκθέσει το ζήτημα της 

υπέρογκης δαπάνης που προϋπολογίστηκε για τα προγράμματα τηλεκατάρτισης επιστημόνων που 

πλήττονται επαγγελματικά από τον COVID-19, ιδίως σε σύγκριση με την πολλαπλά πλεονεκτικότερη 

εναλλακτική λύση που είχαν προτείνει οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων κλάδων. 

Έκτοτε, όπως με βεβαιότητα γνωρίζετε, έχουν ανακύψει στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων 

διάφορα σοβαρά προβλήματα, για τα οποία καθημερινά διαμαρτύρονται δικαίως οι δικαιούχοι 

επιστήμονες-επιτηδευματίες. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα εξής: 

• Αρκετά Κ.Ε.Κ. καθυστέρησαν ή και ακόμη καθυστερούν αδικαιολόγητα να κοινοποιήσουν 

όνομα χρήστη και κωδικό αριθμό πρόσβασης στους αιτούμενους, με συνέπεια οι 

συμβεβλημένοι δικαιούχοι να μην μπορούν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους στις 

πλατφόρμες παροχής τηλεκατάρτισης, και να μην είναι δυνατή για αυτούς η εκκίνηση της 

διαδικασίας.  

• Αθετήθηκε πλήρως η υπόσχεση περί άμεσης εκταμίευσης της α' δόσης της επιταγής 

τηλεκατάρτισης μέχρι τις 16.04.2020 προς όλους τους ωφελούμενους. 

• Η ποιότητα της τηλεκατάρτισης και του εκπαιδευτικού υλικού είναι σε γενικές γραμμές 

αρκετά έως πολύ χαμηλού επιπέδου, με απαρχαιωμένες ή εντελώς περιττές αναφορές και 

ενότητες, υποστηριζόμενη ενίοτε από βιβλιογραφία 20-25 ετών σε υποτιθέμενους τομείς 

αιχμής. 

• Η ύλη του κάθε πεδίου κατάρτισης δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην απαίτησή 

σας  για δαπάνη 100 40λεπτων «διδακτικών ωρών», αφού εξαντλείται πολύ νωρίτερα (ενίοτε 

ακόμη κι εντός 8-10 ωρών), και τελικά οι καταρτιζόμενοι αναγκάζονται να επαναλαμβάνουν 

πολλαπλά ενότητες ώστε να συμπληρώσουν τον αναγκαίο χρόνο.  

• Πληθώρα λαθών και ακατανόητων εκφράσεων που σαφώς μαρτυρούν πλήρη προχειρότητα 

και εύλογα γελοιοποιούνται καθημερινά στα ΜΚΔ και σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, με τον 

δεύτερο εξ’ υμών κ. Υπουργό να σπεύδει να διασκεδάσει τις εντελώς αρνητικές εντυπώσεις 

σε δήλωσή του, υποβαθμίζοντας ακατανόητα τη σοβαρότητα του ζητήματος. 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.5881
Ημερομ. Καταθέσεως.22.4.2020



• Αν και η Κυβέρνηση είχε ρητά διαβεβαιώσει ότι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου 

προγράμματος πραγματοποιείται μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ώστε να δικαιολογήσει τη 

δήθεν μη ανάλωση τμήματος του περίφημου «μαξιλαριού στήριξης», από την αναρτημένη 

στη «Διαύγεια» πρόσκληση προκύπτει τελικά ότι: 

 

Εν ολίγοις, οι πόροι του προγράμματος είναι αμιγώς εθνικοί, και απλώς υπάρχει η εντελώς 

αόριστη αναφορά ότι «δύναται να ΣΥΓχρηματοδοτηθεί» από το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ. Εντελώς 

δικαιολογημένα, λοιπόν, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των λεγομένων 

σας. Τι στιγμή δε που το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας για 

ένταξη σε συγχρηματοδότηση, από πού προκύπτει η οποιαδήποτε βεβαιότητα ότι αυτή θα 

εγκριθεί τελικά; 

• Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τα μόλις προαναφερθέντα, πολύ πρόσφατα 

δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο:  

 



 

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε έκτακτο πακέτο διευκολύνσεων, 

αφήνοντας ουσιαστικά ελεύθερη τη μεταφορά πόρων εντός του ΕΣΠΑ και καθιστώντας 

επιλέξιμο το επίδομα των 800 Ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες χωρίς 

ανάγκη οποιασδήποτε κατάρτισης. 

Το σχετικό έγγραφο αναφέρεται στην παροχή στήριξης σε αυτοαπασχολούμενους και μικρές 

επιχειρήσεις ορίζοντας ότι «Τα Short time work schemes (STW) είναι δημόσια προγράμματα 

τα οποία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα να 

μειώσουν προσωρινά τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων τους, οι οποίοι με τη σειρά 

τους λαμβάνουν εισοδηματική ενίσχυση από το κράτος για τις ώρες που εργάσθηκαν … 

ωστόσο, εξαιτίας της τρέχουσας εξαιρετικής κατάστασης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

μπορεί να παρέχει στήριξη και σε ειδικά προγράμματα για αυτοαπασχολούμενους». 

• Όπως καταγγέλθηκε από ειδικό επιστήμονα, «Η όλη διαδικασία της προκήρυξης, αξιολόγησης 

και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του μητρώου Ολοκληρωμένων Συστημάτων όπως 

καταγράφεται στη «Διαύγεια» προδίδει ενδεχόμενη προσυνεννόηση του υπ. Εργασίας με τις 

έξι εταιρείες που εγκρίθηκαν. […] Με προβλεπόμενη αξιολόγηση διάρκειας μισής μέρας 

αξιολογήθηκαν 100.000 (!) σελίδες εκπαιδευτικού υλικού, ελέγχθηκαν οι πλατφόρμες 

τηλεκατάρτισης, οι υποδομές (help-desk, data center), τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού, 



η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, από τριμελή επιτροπή με ειδικό εμπειρογνώμονα 

(χωρίς αναφορά σε τίτλο σπουδών).» 

• Οι πλατφόρμες δημοσιοποιήθηκαν υπό καθεστώς που εγείρει ζητήματα αδιαφάνειας, καθώς 

στην απόφαση (ΑΔΑ 62ΕΓ46ΜΤΛΚ-0ΝΝ) για τη Συγκρότηση Μητρώου Εγκεκριμένων 

Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) που υπογράφει ο δεύτερος εξ’ υμών, 

εμφανίζονται μόνο οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URL) της κάθε πλατφόρμας, και κανένα άλλο 

στοιχείο. 

• Έντονες διαμαρτυρίες με βαρείς χαρακτηρισμούς δημοσιοποιήθηκαν από τα συλλογικά 

όργανα των επιστημόνων-αυτοαπασχολούμενων, επιβεβαιώνοντας τα προαναφερθέντα. 

Ενδεικτικά, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας χαρακτηρίζει «τραγέλαφο» τα 

όσα βιώνουν τα «τηλεκαταρτιζόμενα» μέλη της, αναφέροντας -μεταξύ άλλων- τα εξής: 

«Η προσβλητική δήλωση του Υπουργού και η προσπάθειά του να μετακυλήσει την ευθύνη 

στους «ωφελούμενους» επιστήμονες για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα που 

αναδεικνύονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος της αποκαλούμενης 

«τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, αντί μίας γενναίας ανάληψης της ευθύνης του, ξεχείλισε το 

ποτήρι της οργής και της αγανάκτησης όλων μας.»  

«Από την πρώτη κιόλας στιγμή είχαμε επισημάνει σε όλους τους τόνους και από όλα τα μέσα 

που είχαμε στη διάθεσή μας και με τις πιο έντονες εκφράσεις τα επιχειρηθέντα από την 

Κυβέρνηση και τον εμπαιγμό των Ελλήνων επιστημόνων/δικηγόρων μέσω της απόφασης να 

υποκατασταθεί η ΑΜΕΣΗ χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ με αυτή 

την μεθόδευση της «τηλεκατάρτισης». Κάποιοι μέσα στη Κυβέρνηση θέλησαν να καλύψουν 

την υπαναχώρηση στις αρχικές εξαγγελίες, μέσω μιας έωλης και απάδουσας σε 

καταρτισμένους πολίτες διαδικασίας αμφίβολης αποτελεσματικότητας.»  

«Αυτό όμως, που ζούμε τις τελευταίες μέρες είναι ένα μνημείο απόλυτης προχειρότητας.» 

«Αθέτηση της αρχικής υπόσχεσης περί άμεσης εκταμίευσης της α’ δόσης της επιταγής 

τηλεκατάρτισης μέχρι τις 16/4/2020 σε όλους τους ωφελούμενους […] Πλήρως ποιοτικά 

υποβαθμισμένο το περιεχόμενο των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης των υπερ-πλατφορμών 

[…] Απύθμενη εμπορική εκμετάλλευση και αθέμιτη διαφήμιση και προβολή των ΚΕΚ. […] 

Ελλιπής προετοιμασία και εποπτεία τόσο ως προς την ακριβόχρονη υλοποίηση του 

προγράμματος και την εξασφάλιση της αναγκαίας ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

όσο και ως προς τον έλεγχο της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών. […] Πλήρης 

αποδόμηση της λυσιτελούς υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω 

ΕΣΠΑ. […] ένας ολόκληρος χώρος επιστημόνων να ευτελίζεται μέσα από αυτή τη μοναδική 

επιλογή που του κατέλειπε η Κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη την βιοποριστική ανάγκη του για 

επιβίωση μετά από ένα και πλέον μήνα πλήρους δικηγορικής/επαγγελματικής απραξίας.» 

Από τα ικανότατα δεδομένα που σας προεξέθεσα, επιβεβαιώνονται πλέον πέραν αμφιβολίας οι 

ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί -μεταξύ άλλων και από την ερωτώσα: 

• Η Κυβέρνηση μπορούσε να ικανοποιήσει το αίτημα των επιστημόνων-ελεύθερων 

επαγγελματιών για χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 800 Ευρώ με 85.000.000 

Ευρώ λιγότερα από όσο σήμερα κοστίζουν στον Έλληνα και στην Ελληνίδα τα πολύ λιγότερα 

400+200 Ευρώ. 



• Η χρηματοδότηση μπορούσε να καλυφθεί απευθείας μέσω πόρων ΕΣΠΑ χωρίς επιβάρυνση 

του προϋπολογισμού της Χώρας, όπως τελικά επιλέξατε. 

• Πράττετε με τρόπο που πλήττει καίρια όχι μόνο την απλή αριθμητική, την αξιοπρέπεια των 

επιστημόνων, και την ίδια την ειλικρίνεια, αλλά και τις αρχές της επιμέλειας και της 

διαφάνειας, και μάλιστα υπό συνθήκες και σε χρόνο κατά τον οποίο από παντού σας 

επισημαίνεται η ανάγκη επίτασης των μέτρων χρηστής διοίκησης. 

• Ενόψει των αποκαλύψεων της επικαιρότητας, η εξ΄αρχής πάγια στάση σας θέτει σοβαρότατα 

ζητήματα αξιοπιστίας και διαύγειας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Πώς απαντάτε σε καθένα από τα προαναφερθέντα;  

2. Θα συνεχιστεί όπως αποφασίσατε το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (και θα καταβάλλετε τελικά τα 

400-600 Ευρώ στους δικαιούχους και τα 470/δικαιούχο στους φορείς σαν εύλογο αντίτιμο για 

ισάξιες υπηρεσίες) ή θα το ακυρώσετε και θα καταβάλλετε 800 Ευρώ στον κάθε επιστήμονα-

ελεύθερο επαγγελματία  

3. Θα εκκινήσετε πειθαρχική διαδικασία για εκείνους που αξιολόγησαν και ενέκριναν τις έξι 

εταιρίες - πλατφόρμες εκπαίδευσης και θα ενημερώσετε ταυτόχρονα τον αρμόδιο εισαγγελέα; 

 
Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 


