
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
22 Απριλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση. 
 

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση Υπουργείου Εργασίας στην εταιρεία EYEONIX A.E.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Στις 13 Απριλίου 2020 η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

του Υπουργείου σας με την απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. 15140/1770 ανέθεσε απευθείας στην εταιρεία 

EYEONIX Α.Ε. την παραμετροποίηση και θωράκιση 100 νέων φορητών υπολογιστών του Υπουργείου 

(82 για την κεντρική υπηρεσία + 18 για το Σ.ΕΠ.Ε.), συνιστάμενη στην «προμήθεια και εγκατάσταση 

άδειας Windows 10 pro, την προμήθεια και εγκατάσταση άδειας αντιβίωσης καθώς και την 

προμήθεια αδειών Microsoft office.», αντί 44.000 Ευρώ + ΦΠΑ 24%, συνολικά δηλαδή αντί  54.560 

Ευρώ. 

(https://diavgeia.gov.gr/doc/623%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%99%CE%A8%CE%98?inline=true) 

Σημειωτέο ότι η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας -δηλαδή με απλή πρόχειρη εξέταση της 

προσφοράς και «κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 

δημοσίων συμβάσεων»- σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ. 27 της Π.Ν.Π. της 14ης Μαρτίου τ.έ.  

Εξ ονόματος της ανωτέρω εργολήπτριας Α.Ε. υπέγραψε τη σύμβαση την επομένη (14.04.2020) ο 

Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Γεώργιος Στρουζάκης.  

(https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%99346%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9E%CE%A4%CE%9B?inline=true) 

Τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα παραπάνω έγγραφα είναι τα εξής: 

Ως προς το αντικείμενο της σύμβασης: το μόνο στοιχείο που αντέχει σε έλεγχο συμφέροντος είναι η 

προμήθεια και εγκατάσταση άδειας Windows 10 Pro, αφού η αναφορά σε «προμήθεια και 

εγκατάσταση άδειας αντιβίωσης καθώς και προμήθεια αδειών Microsoft office» δεν κάνει καθόλου 

συγκεκριμένη ούτε την ονομασία της εφαρμογής antivirus, ούτε την έκδοση της «σουίτας» Microsoft 

Office που θα προμηθευθεί το Υπουργείο, ώστε να γίνει έρευνα αγοράς και σύγκριση με την 

τιμολόγηση που συμφώνησε το Υπουργείο. 

Ως προς το επιμερισμένο κόστος:  

1) Για καθέναν από τους 100 φορητούς υπολογιστές θα δαπανηθούν 545,60 Ευρώ, δηλαδή όσο 

για αγορά εξαιρετικού για τις σχετικές ανάγκες καινούριου φορητού υπολογιστή! (μια απλή 

περιήγηση σε δημοφιλείς ιστότοπους σύγκρισης τιμών είναι απολύτως ευχερής και 

αποδεικνύει του λόγου το αληθές.) 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.…5900……………………..
Ημερομ. Καταθέσεως…23-4-2020………………………….
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2) Το κόστος ανά υπολογιστή για προμήθεια και εγκατάσταση άδειας Windows 10 Pro + άδεια 

αντιβίωσης + προμήθεια αδειών Microsoft Οffice (χωρίς εγκατάσταση) ανέρχεται σε 545,60 

Ευρώ. 

Ωστόσο, μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο και μια μικρή εξοικείωση με την αγορά αποδεικνύει ότι 

το συνολικό κόστος των προϊόντων και υπηρεσιών που πληρώνει το Υπουργείο με χρήματα του 

φορολογούμενου πολίτη είναι αδικαιολόγητα υπέρογκο. 

Είναι γνωστό ότι άδειες για το λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro, όπως και για τις υπόλοιπες 

εφαρμογές της σύμβασης δεν πωλεί μόνο η Microsoft ή ο κατασκευαστής του όποιου antivirus. 

Τρίτοι ανεξάρτητοι πωλητές επίσης εμπορεύονται τέτοιες λειτουργικές και αξιόπιστες άδειες 

νομιμότατα, και μάλιστα απευθείας στη διαδικτυακή αγορά.  

Ο ιστότοπος www.kinguin.net συγκρίνει τιμές τέτοιων πωλητών για τα σχετικά προϊόντα: 

Άδεια MS Windows 10 Pro προς τιμή μονάδας 25,99 Ευρώ. 

https://www.kinguin.net/category/19429/windows-10-professional-oem-key 

Άδεια MS Office 2019 Professional Plus (η ακριβότερη έκδοση) προς τιμή μονάδας 54,99 Ευρώ. 

https://www.kinguin.net/category/65304/ms-office-2019-professional-plus-retail-key 

Άδειες όλων των γνωστών antivirus προς τιμή μονάδας μεταξύ 5,99 - 26,66 Ευρώ. 

https://www.kinguin.net/listing?active=0&hideUnavailable=0&phrase=antivirus&page=0&size

=25&sort=bestseller.total,DESC 

Σημειωτέο ότι το ενσωματωμένο στα Windows «αντιιικό» είναι κατά κοινή ομολογία 

ικανότατο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολης αναγκαιότητας την προμήθεια 

ειδικών επιπλέον εφαρμογών. 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν θεωρηθεί απαραίτητο το επιπλέον antivirus, με συνολική 

δαπάνη ανά υπολογιστή μεταξύ 86,97 και 107,64 Ευρώ (25,99 + 54,99 + 5,99 ή 26,66) θα 

μπορούσε το Υπουργείο να προμηθευθεί τις σχετικές άδειες και να τις «δηλώσουν» 

ηλεκτρονικά οι ίδιοι οι χρήστες στον κάθε φορητό υπολογιστή (όπως, άλλωστε, εύκολα 

κάνουν σχεδόν όλοι οι χρήστες υπολογιστών), ακόμη και με τηλεφωνική βοήθεια από τους 

υπαλλήλους του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου. 

Αντ’ αυτού, με χρήματα του φορολογούμενου πολίτη δίνονται σε μια Α.Ε. με αδιαφανή 

διαδικασία από 437.96 έως 458,63 Ευρώ περισσότερα ανά υπολογιστή. 

Δηλαδή, αντί να δαπανήσει το Υπουργείο συνολικά μεταξύ 8.697 και 10.764 Ευρώ 

καταλήγει να δαπανά από 43.796 έως 45.863 Ευρώ περισσότερα, δηλαδή 54.560 Ευρώ!  

Περαιτέρω, προκύπτει ένα ακόμη αξιοπερίεργο γεγονός το οποίο χρήζει διασαφήνισης: Διευθύνων 

Σύμβουλος της εργολήπτριας EYEONIX Α.Ε. είναι ο κ. Γεώργιος Στρουζάκης. 

Όλως τυχαίως (;) στη σελίδα 21 της Πρόσκλησης 2/2020 με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης 

με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς 

επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το υπουργείο Οικονομικών» του 
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Υπουργείου σας, αναφέρεται ότι για τον έλεγχο συμμόρφωσης των αιτούντων (σ.σ.: προς Ένταξη στο 

Μητρώο Εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης) συγκροτείται στο Υπουργείο 

Εργασίας … Ομάδα Αξιολόγησης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-

ΞΙΩ) ως εξής: Στρουζάκης Γεώργιος, ειδικός εμπειρογνώμονας, ως Πρόεδρος …» 

Στην Επιτροπή, δηλαδή, η οποία ενέκρινε τις πλατφόρμες τηλεκατάρτησης που εξελίχθηκαν σε 

απόλυτο τραγέλαφο, προεδρεύει άτομο πλήρως συνώνυμο του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

εργολήπτριας που το Υπουργείο σας επέλεξε με απευθείας ανάθεση συμφωνώντας αντίτιμο 

υπερκοστολογημένο σε βαθμό αισχροκέρδειας. 

Εκτός όλων αυτών, η ίδια ακριβώς Α.Ε., στις 14 Απριλίου 2020, γίνεται εκ νέου ακόμη δύο φορές 

ανάδοχος έργου με απευθείας ανάθεση από το Υπουργείο σας για «προμήθεια ενοποιημένου 

συστήματος κυβερνο-ασφάλεια και διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας εφαρμογής εργαζομένων 

και εργοδοτών στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, με τίμημα 120.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 

(συνολικά 148.800 Ευρώ), και με την απευθείας ανάθεση να επιμερίζεται σε δύο Τμήματα 

(εργοδοτών και εργαζομένων) ώστε να μην υπερβαίνει το όριο των 60.000 Ευρώ που θέτει η 

Π.Ν.Π.! 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%A9%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%98%CE%9C0?inline=true 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A0%CE%9E%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A6%CE%95%CE%9B?inline=true 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Τι σχέση έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εργολήπτριας EYEONIX Α.Ε. με τον Πρόεδρο της 

Ομάδας Αξιολόγησης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης; Πρόκειται για το ίδιο 

πρόσωπο, για συγγενείς ή για απλή συνωνυμία; 

2. Για ποιον λόγο συνήφθη μια σύμβαση προμήθειας με τόσο ασύμφορη για το Δημόσιο 

τιμολόγηση, τη στιγμή που υπήρχαν σαφώς οικονομικότερες και εξίσου αποτελεσματικές λύσεις 

που θα μείωναν το κόστος κατά 80-84%; 

3. Για ποιον λόγο προτιμάται τόσο συχνά η εταιρεία EYEONIX Α.Ε. σε απευθείας αναθέσεις τη 

στιγμή που οι τιμές της είναι τόσο ασύμφορες; 

4. Θα εκκινήσετε πειθαρχική διαδικασία για εκείνους που αξιολόγησαν και ενέκριναν τις ανωτέρω 

αναθέσεις και θα ενημερώσετε ταυτόχρονα τον αρμόδιο εισαγγελέα; 

 
Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 
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