
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
H πλατφόρμα elearning-seminars.gr ανήκει στο Διαβαλκανικό Κέντρο 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ και είχε εγκριθεί από το Υπουργείο 
Εργασίας με την απόφαση 306/6-4-2020 στο Μητρώο Εγκεκριμένων 
Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) έπειτα από τις 
εισηγήσεις της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής και της διοικητικής 
επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας.  
 
Τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες δυσφημούν την 
εταιρεία μας και προσβάλουν το σύνολο των ανθρώπων που 
εργάστηκαν και εργάζονται για το Διαβαλκανικό Κέντρο 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ. Η πολιτική του «τσουβαλιάσματος» 
μας προσβάλει, μας θίγει και οφείλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση 
μας ξεκάθαρα. Το οφείλουμε στους εργαζόμενους μας, στους 
ωφελούμενους που μας επέλεξαν και στους παρόχους κατάρτισης 
που μας εμπιστεύθηκαν παρά το γεγονός ότι δεν ανήκαμε στους 
«μεγάλους».  
 
Ρητά αναφέρουμε ότι η πλατφόρμα elearning-seminars.gr δεν 
δημιουργήθηκε για το εν λόγω έργο αλλά αντίθετα λειτουργούσε και 
λειτουργεί ως ένα σύγχρονο εργαλείο τηλεκατάρτισης. Από την πρώτη 
μέρα της λειτουργίας της, δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως 
κατάρτισης σε ανθρώπους που επιθυμούν πραγματικά να 
εκπαιδευτούν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους.  
 
Η πλατφόρμα elearning-seminars.gr δεν στηρίχθηκε και δεν 
στηρίζεται σε έσοδα από προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά αντίθετα είναι ένα 
σύγχρονο εργαλείο που αξιοποιείται στην ελεύθερη αγορά.  
 
Με το παρόν, δηλώνουμε ρητά ότι τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο 
διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα περί ανορθογραφιών ή 
ακατάλληλων κειμένων (σκοιλελικικουκτλ) ΔΕΝ αφορούσαν την 
πλατφόρμα elearning-seminars.gr. 
 
Αντίθετα η πλατφόρμα elearning-seminars έχει γίνει αποδέκτης 
ευχαριστήριων επιστολών και των πλέον ευμενών σχολίων για το 
επίπεδο του εκπαιδευτικού υλικού και του τρόπου λειτουργίας της.  
 
 



 
Η εταιρεία μας, ακόμα και μετά την ανακοίνωση του Υπουργού 
Εργασίας, περί κατάργησης της τηλεκατάρτισης, γνωστοποίησε στους 
καταρτιζόμενους που είχαν συνδεθεί με την πλατφόρμα μας, ότι 
δύνανται ΔΩΡΕΑΝ να συνεχίσουν και ολοκληρώσουν την τηλεκατάρτισή 
τους στο αντικείμενο που επέλεξαν. Χαιρόμαστε δε να σας 
ανακοινώσουμε ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν συμμετέχοντες που 
επέλεξαν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν, προφανώς 
αναγνωρίζοντας ότι το εκπαιδευτικό υλικό δεν τους προσβάλει αλλά 
αντίθετα συμβάλει στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.  
 
Το elearning-seminars.gr θα συνεχίσει να βελτιώνεται και θα 
παραμείνει μία πλατφόρμα τηλεκατάρτισης που προάγει την 
εκπαίδευση ενηλίκων, τη δια βίου μάθηση και την επιμόρφωση σε νέα 
αντικείμενα.  
 
Στην εποχή της γκεμπελικής λογικής του «τσουβαλιάσματοςέχουμε 
υποχρέωση να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πού 
διαφέρουμε. Το οφείλουμε σε όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν. Τα 
λόγια τους, η στάση τους και η αναγνώριση των προσπαθειών μας είναι 
η κύρια δύναμή μας για το αύριο.  
 
 
 


