
Καταγγελία για την απευθείας σύμβαση του Υπουργείου Παιδείας με την Cisco

Οι φόβοι όλου του εκπαιδευτικού κόσμου επαληθεύτηκαν με τον χειρότερο δυνατό 
τρόπο. Η Υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως και η κυβέρνηση έκρυβαν για μήνες την 
σύμβαση με την εταιρεία Cisco, στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Webex που 

χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τα παιδιά όλων των βαθμίδων εδώ και μήνες. Μόνο σε 
σενάρια επιστημονικής φαντασίας θα μπορούσαμε να φανταστούμε τι παιζόταν τόσους 
μήνες μέσα από τους υπολογιστές μας, μετά την ευγενική «δωρεά» που υποτίθεται ότι είχε 
δεχτεί η κυβέρνησή μας.

Μέσα σε 172 σελίδες, με μια σειρά εγγράφων με διαφορετικές μεταξύ τους 
ημερομηνίες, που ξεκινούν από το Μάρτιο του 2020 και φτάνουν μέχρι πριν λίγες μέρες, 
διαβάζει κανείς ότι τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίου μαθητών, φοιτητών και 
εκπαιδευτικών, έχουν καταγραφεί χωρίς την συναίνεσή μας και μπορούν να διατηρούνται 
για χρόνια μετά τον τερματισμό χρήσης της πλατφόρμας! Παρά τις ρήτρες που διατείνεται 
το υπουργείο ότι προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των ανήλικων μαθητών, δεν 
καθησυχάζει κανέναν. Μάλιστα, το υπουργείο επικαλείται σχετική απόφαση της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να υποστηρίξει ότι η τηλεκπαίδευση 
«δεν αντίκειται στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»,
ωστόσο και αυτή ακόμα η Αρχή έχει εκφράσει επιφυλάξεις. 

Μάλιστα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στις 24/2/21 απαντά σημείο προς σημείο 
στo Υπουργείο Παιδείας για το θέμα διαρροής προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών 
αναφερόμενη σε διαδικασίες σχετικές με την τηλ “εκπαίδευση” και όχι σε αυτή καθ’ αυτή 
τη σύμβαση με τη Cisco που ούτως ή άλλως δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή. Είναι 
χαρακτηριστικό πως η Αρχή εφιστά την προσοχή στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, για την πλήρωση των 
προϋποθέσεων νόμιμης επεξεργασίας. Απέρριψε μάλιστα την επιχειρηματολογία της 
κυβέρνησης πως όλα γίνονται με τη συναίνεση των εκπαιδευτικών. Απέρριψε δηλαδή την 
προσπάθεια της κ. Κεραμέως να μεταθέσει τις δικές της ευθύνες στις πλάτες των 
εκπαιδευτικών !!! 

Και ερχόμαστε στη σύμβαση με τη Cisco. Με βάση αυτή η εταιρία μπορεί να 
πουλάει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Αυτά τα λεγόμενα 
«μεταδεδομένα» μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες για να αναλυθεί η 
συμπεριφορά των ατόμων, να γίνει αντιληπτή η προσωπικότητά τους και άρα εταιρίες που 
θα τα αποκτήσουν να τους πουλήσουν πράγματα σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. 
Χαρακτηριστικό της αξίας τέτοιων μεταδεδομένων είναι το πόσο πλουτίζουν τέτοιες 
εταιρίες. Στην σύμβαση γίνεται καθαρό ότι η Cisco θα μπορεί να αξιοποιήσει όλα αυτά τα 
δεδομένα όπως θέλει για δικούς της επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η χρήση μάλιστα αυτών των δεδομένων, δύναται να αφορά όχι μόνο εμπορικούς 
σκοπούς, αλλά και ιδεολογικούς. Θυμόμαστε πολύ καλά το σκάνδαλο με τη διακίνηση 
τέτοιων δεδομένων σε εταιρίες και την εκμετάλλευσή τους στην κατεύθυνση επηρεασμού 
των πολιτών κατά την εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ . Η αγορά δεδομένων βρίσκεται στην 
κορυφή της οικονομίας ακριβώς για αυτούς τους λόγους -οικονομικούς και ιδεολογικούς- κι
αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κυβέρνηση που όχι μόνο παραχώρησε τα 



μεταδεδομένα μας σε μια ιδιωτική εταιρία, αλλά ουσιαστικά στοχοποίησε διαδικτυακά εν 
γνώση της μια ολόκληρη γενιά παιδιών μέχρι την ενηλικίωση της!

Μέσα στα ίδια μας τα σπίτια, χρησιμοποιώντας τις ίδιες μας τις οικογένειες, η κυρία 
Κεραμέως, μας μετέτρεψε σε εμπορεύσιμο προϊόν για να ευχαριστήσει μια πολυεθνική 
εταιρία!

Την ίδια στιγμή, 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, προκαλεί! 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 για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Από πέρυσι έχουμε αναφερθεί στην επιδίωξη της κυβέρνησης να φτιάξει ένα 
πανοπτικό σύστημα ελέγχου των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, να θέσει 
όλες τις δραστηριότητές του κάτω από τον έλεγχο και την επιτήρηση κεντρικών 
συστημάτων εξουσίας και να υποκαταστήσει την ανθρώπινη, ζωντανή αλληλεπίδραση των 
ανθρώπων. Η τηλε-«εκπαίδευση» και η τηλε-εργασία προωθούνται για πάσα νόσο και προς 
κάθε κατεύθυνση με επιδίωξη να παγιωθούν και να νομιμοποιηθούν με νόμους αλλά και 
από εμάς τους ίδιους αρχικά ως λύσεις ανάγκης, που μόνο τέτοιες δεν είναι. Το υπουργείο 
παιδείας προωθεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όχι για να απαντήσει στις ανάγκες που 
έθεσε η πανδημία, αλλά γιατί επιδιώκει να εισάγει το τηλε-σχολείο, το ψηφιακό σχολείο, το 
σχολείο του μέλλοντος που δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σχολείο γεμάτο ιδιωτικές εταιρίες
που θα εκμεταλλεύονται τα πάντα για το κέρδος τους, οικονομικό και «αποτελεσματικό», 
αφού αυξάνει την αποδοτικότητα και μειώνει το κόστος. Ήδη στο νομοσχέδιο για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προβλέπεται η χρήση της τηλ “εκπαίδευσης” 
και σε συνθήκες κανονικότητας, ακόμη και για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων. 
Είναι πια φανερό ότι κυβέρνηση και υπουργείο δεν νοιάζονται καθόλου για τις μορφωτικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών μας. Αφήνουν μια ολόκληρη γενιά για 
μήνες στον πάγο, στον εγκλεισμό και την απομόνωση, ενώ ταυτόχρονα ο κίνδυνος της 
υγειονομικής κρίσης παρελαύνει σε «φάσεις» και η κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως 
τίποτα. Οι ανάγκες του λαού, η επιβίωση, τα δικαιώματα και η υγεία μας έχουν μπει σε 
καραντίνα. Το ΕΣΥ καταρρέει, καθημερινά οι γιατροί καταγγέλλουν θανάτους εκτός ΜΕΘ 
και η κυβέρνηση τροφοδοτεί με δημόσιο χρήμα τα ΜΜΕ για να διαψεύδουν την 
επαίσχυντη αδιαφορία τους, εξοπλίζει αστυνομία και ΜΑΤ για να καταστέλλουν με ξύλο 
και ψεύτικες κατηγορίες όποιον/α τολμήσει να αντιδράσει και ενοχοποιούν τον λαό με την 
καραμέλα της «ατομικής ευθύνης».

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της σύμβασης με τη Cisco και ο/η υπεύθυνος/η για 

αυτή την ιλαροτραγωδία να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του/της με ότι αυτό συνεπάγεται. 
 


