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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Με αφορμή την απευθείας σύμβαση των 2.000.000 (!!!) ευρώ  

του Υπουργείου Παιδείας με την Cisco 
 

Με καθυστέρηση, περίπου 10 μηνών, δόθηκε στη δημοσιότητα, από την 
Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η σύμβαση που υπογράφτηκε με την Cisco, η 
οποία «πρόσφερε» την πλατφόρμα της (Webex) για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης. 

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της σύμβασης η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  επισημαίνει τα εξής: 

 
 Το Υπουργείο Παιδείας, επέλεξε να κρατήσει για τόσο διάστημα κρυφή τη 

σύμβαση, ενώ βάσει Νόμου είναι υποχρεωτική η δημοσιοποίησή της, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται, για τη διαφάνεια που πρέπει να διακρίνει τις ενέργειες των 
κυβερνώντων. Δεν την κατέθεσε ούτε στη Βουλή, που της ζητήθηκε!! Η 
Υπουργός Παιδείας δήλωνε πως η σύμβαση βρίσκεται στο συρτάρι της και όποιος 
θέλει μπορεί να πάει να τη δει!! Είναι προφανές ότι έγινε προσπάθεια να κρατηθεί η 
σύμβαση μακριά από το φως της δημοσιότητας  και σε γνώση μόνο της κυβέρνησης 
για ευνόητους λόγους. 

 Η Υπουργός Παιδείας, δήλωνε όλο αυτό το διάστημα, σε κάθε κατεύθυνση, πως 
η Cisco, προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της. Τελικά, όμως, οι δήθεν δωρεάν 
υπηρεσίες, προς το Ελληνικό Δημόσιο, αποδείχτηκε ότι κοστίζουν 2.000.000 
ευρώ!!! Η προσπάθεια της Υπουργού να εμφανίσει πως δήθεν υπήρχε δωρεάν 
προσφορά για ένα χρόνο και πως από τον Ιανουάριο του 2021 υπάρχει αντίτιμο, 
είναι αίολη. Όλοι κατανοούν πως υπήρχε εκ των προτέρων συμφωνία Υπουργείου 
Παιδείας και Cisco, να εμφανιστεί αρχικά ως δήθεν δωρεάν παραχώρηση, αλλά στη 
συνέχεια να καταβληθεί αντίτιμο, από το Ελληνικό Δημόσιο, γενικά, για τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες. 

 Η παραχώρηση στη Cisco, της δυνατότητας, να έχει πρόσβαση σε προσωπικά 
δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και το δικαίωμα να πουλήσει τα 
δεδομένα αυτά σε τρίτους είναι απαράδεκτη ενέργεια. Οι δικαιολογίες του τύπου, 
«τα δεδομένα είναι αποπροσωποποιημένα, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα», είναι 
τραγικές, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται πως μεγάλες εταιρείες, που 



 2 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάλυσης των ψηφιακών μεταδεδομένων, 
ενδιαφέρονται για τέτοιες πληροφορίες, καθώς μπορούν να αντιληφθούν, τάσεις και 
προτιμήσεις με βάση ηλικιακούς δείκτες, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή το 
προφίλ του «πελάτη». 
 

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι η 
κυβέρνηση είναι πολιτικά και ηθικά εκτεθειμένη για τον τρόπο διαχείρισης του 
θέματος, που δείχνει και την αντίληψή της για την αρχή της διαφάνειας που πρέπει 
να διέπει όλες τις συμβάσεις του Δημοσίου. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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