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Αλαθνίλσζε 

 

Με θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 10 κελώλ δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα, από ηελ Τπνπξγό Παηδείαο 

Νίθε Κεξακέσο, ε ζύκβαζε πνπ ππνγξάθηεθε κε ηελ Cisco, ε νπνία «πξόζθεξε» ηελ πιαηθόξκα 

ηεο (Webex) γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηειεθπαίδεπζεο. 

  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ απαξάδεθηε δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο εθζέηνπλ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηελ Κπβέξλεζε ζπλνιηθά. 

 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο επέιεμε λα θξαηήζεη γηα κεγάιν δηάζηεκα θξπθή ηε ζύκβαζε, ελώ 

βάζεη λόκνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε δεκνζηνπνίεζε ηεο, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηε 

δηαθάλεηα πνπ πξέπεη λα δηαθξίλεη ηηο ελέξγεηεο ησλ θπβεξλώλησλ. Γελ ηελ θαηέζεζε νύηε ζηε 

Βνπιή, αλ θαη ηεο δεηήζεθε!!! Η Τπνπξγόο Παηδείαο δήισλε, πσο ε ζύκβαζε βξίζθεηαη ζην 

ζπξηάξη ηεο θαη όπνηνο ζέιεη κπνξεί λα πάεη λα ηε δεη!!! Είλαη πξνθαλέο όηη έγηλε πξνζπάζεηα λα 

θξαηεζεί ε ζύκβαζε καθξηά από ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο θαη ζε γλώζε κόλν ηεο Κπβέξλεζεο. Η 

δηαθάλεηα, ζε απηνύο ηνπ δύζθνινπο θαηξνύο, είλαη ζέκα αξρήο θαη απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

εκπέδσζε ηεο Δεκνθξαηίαο. 

 

Η Τπνπξγόο Παηδείαο δήισλε όιν απηό ην δηάζηεκα, ζε θάζε θαηεύζπλζε, πσο ε Cisco 

πξνζθέξεη δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηεο. Σειηθά, νη δήζελ δσξεάλ ππεξεζίεο πξνο ην ειιεληθό 

δεκόζην απνδείρηεθε όηη θνζηίδνπλ 2.000.000€! Η πξνζπάζεηα ηεο Τπνπξγνύ λα εκθαλίζεη πσο 

δήζελ ππήξρε δσξεάλ πξνζθνξά γηα έλα ρξόλν θαη πσο από ηνλ Θαλνπάξην ηνπ 2021 ππάξρεη 

αληίηηκν είλαη αζηεία. Όινη θαηαλννύλ πσο ππήξρε εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Cisco λα εκθαληζηεί, αξρηθά, σο δήζελ δσξεάλ παξαρώξεζε, αιιά ζηε ζπλέρεηα λα 

θαηαβιεζεί αληίηηκν από ην Ειιεληθό Δεκόζην γηα ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο. 

 

Όιν απηό ζα ήηαλ ίζσο αζών, αλ είρε δεκνζηνπνηεζεί θαη αλ είρε δνζεί δπλαηόηεηα θαη ζε άιιεο 

εηαηξείεο λα πξνηείλνπλ θάηη αληίζηνηρν. Πιένλ, ν θαζέλαο κπνξεί λα ππνζηεξίδεη πσο ζα ππήξραλ 

θαη άιινη, νη νπνίνη ζα πξόζθεξαλ θαη κηθξόηεξν αληίηηκν θαη θαιύηεξεο ππεξεζίεο, αιιά δελ ηνπο 

δόζεθε ε δπλαηόηεηα. 

 

Η παξαρώξεζε ζηε Cisco ηεο δπλαηόηεηαο λα έρεη πξόζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα 

καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαη ην δηθαίσκα λα πνπιήζεη ηα δεδνκέλα απηά ζε ηξίηνπο 

είλαη απαξάδεθηε ελέξγεηα. Οη δηθαηνινγίεο ηνπ ηύπνπ, «ηα δεδνκέλα είλαη απνπξνζσπνπνηεκέλα 

θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη πξόβιεκα» είλαη ηξαγηθέο, θαζώο όινη αληηιακβάλνληαη πσο κεγάιεο 

εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο αλάιπζεο ησλ ςεθηαθώλ κεηαδεδνκέλσλ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, θαζώο κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο κε 

βάζε ειηθηαθνύο δείθηεο, θύιν, κνξθσηηθό επίπεδν, δειαδή ην πξνθίι ηνπ «πειάηε». 
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Οη πξόζθαηεο εμειίμεηο κε ηε Γηνίθεζε ηνπ ΙΣΤΔ ΓΙΟΦΑΝΣΟ ηελ νπνία νδήγεζε ζε 

παξαίηεζε, αθνύ 20 κήλεο είρε ζηα «ζπξηάξηα» ηνπ ππνπξγηθνύ ηεο γξαθείνπ ηηο πξνηάζεηο 

εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνύ, πεξηγξάθνπλ ηελ απόθαζε ηεο θπξίαο Κεξακέσο λα κε 

ζηεξίμεη ηνλ κνλαδηθό δεκόζην νξγαληζκό ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ πξνζθέξεη 

ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο καζεηέο, αιιά λα ζηεξίδεηαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 
Σν Παλειιήλην ρνιηθό Δίθηπν, ην εθπαηδεπηηθό απνζεηήξην ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ, νη αζύγρξνλεο 

πιαηθόξκεο e-me, e-class, ην Ψεθηαθό ρνιείν απνηεινύλ ρξήζηκα εξγαιεία ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζα έπξεπε λα είραλ ππνζηεξηρζεί. Ο εθπαηδεπηηθόο θόζκνο αθόκα πεξηκέλεη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Ο ζύιινγνο εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» ζεσξεί πώο ζηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

Δεκνζίνπ θξίλνληαη πνιηηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θαηαδηθάδνληαη αληηιήςεηο ηεο ινγηθήο «ό,ηη 

είλαη λόκηκν ή λνκηκνθαλέο είλαη θαη εζηθό». 
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