
Οι απαντήσεις της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής 

Πολιτικής σε ερωτήματα της ιστοσελίδας inside story 

  

Αγαπητή κυρία Ελίζα Τριανταφύλλου. Κατόπιν επικοινωνίας 

που είχαμε, και με βάση τα ερωτήματα που θέσατε ως προς 

συγκεκριμένες προμήθειες υγειονομικού υλικού για τα 

Καταστήματα Κράτησης, σας απαντούμε τα εξής: 

  

Κύριος στόχος της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής 

Πολιτικής είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη θωράκιση των 

Καταστημάτων Κράτησης από την πανδημία του κορωνοϊού. 

Στις ελληνικές φυλακές διαβιούν 11.500 κρατούμενοι και 5.500 

εργαζόμενοι. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να τους 

προστατεύσουμε από την πανδημία. 

Στο πλαίσιο αυτό κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να 

προμηθευτούμε το απαραίτητο υγειονομικό υλικό. Καθημερινά 

δίνουμε μάχη για να προμηθευτούμε άμεσα γάντια, μάσκες, 

rapid test, απολυμαντικά σε μεγάλες ποσότητες για όλα τα 

Καταστήματα Κράτησης και χωρίς καμία έκπτωση στην 

ποιότητα. 

Ως γενική αρχή μας είναι ότι οι εταιρείες που επιλέγονται 

πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

1.    Να καταθέτουν, φυσικά, την πλέον ανταγωνιστική τιμή της 

αγοράς. 

2.    Να διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, 

όχι μόνο κατά της διάρκεια της ανάθεσης της προμήθειας αλλά 

και κατά το στάδιο της τιμολόγησης. 

3.    Οι εταιρείες αυτές δεν πρέπει να είναι «φαντάσματα». 

Επιλέγουμε επιχειρήσεις που επιβάλλεται να 



δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο (συγκεκριμένος 

ΚΑΔ). 

4.    Βασική απαίτηση και απαράβατος κανόνας της Γενικής 

Γραμματείας, πέραν της χαμηλότερης τιμής, είναι να μπορούν 

οι εταιρείες να ικανοποιήσουν άμεσα τις προμήθειες υλικών. Οι 

17 χιλιάδες κρατούμενοι και εργαζόμενοι δεν μπορούν να 

μένουν απροστάτευτοι εν μέσω πανδημίας. 

5.    Ολες οι διαδικασίες που γίνονται είναι απόλυτα διαφανείς 

και όλες οι συμβάσεις, πριν υπογραφούν, περνούν από τον 

έλεγχο των νομικών και οικονομικών μας υπηρεσιών, σε όλα τα 

στάδια, από την αναδοχή μέχρι την ενταλματοποίηση. 

Ελέγχεται η εταιρεία, η νόμιμη εκπροσώπησή της στο ΓΕΜΗ, η 

δυνατότητά της να έχει ΚΑΔ στο λιανικό εμπόριο ώστε να 

μπορεί να γίνει τιμολόγηση. 

6.    Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να έχει όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την ασφάλεια του 

υγειονομικού υλικού που παραδίδεται.  

7.    Και τέλος, κάθε εταιρεία υποχρεούται να δεσμευτεί για την 

παράδοση της προμήθειας στην ημερομηνία που θέτει η Γενική 

Γραμματεία. Πρόκειται για κανόνα που τίθεται στην έναρξη της 

διαδικασίας και που κανείς δεν μπορεί να παραβεί, αλλιώς 

αποκλείεται ακόμη κι αν προσφέρει χαμηλότερη τιμή. 

  

Ειδικότερα, ως προς τις συγκεκριμένες συμβάσεις που ερευνάτε 

και τα ερωτήματα που θέτετε απαντούμε τα εξής: 

  

  

  

 



Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΝΤΙΩΝ 

  

  

1.    Η επιλογή της εταιρείας Arthromed Plus έγινε με βάση 

όλους τους παραπάνω λόγους που σας εκθέσαμε. Δηλαδή: 

Α. Η συγκεκριμένη εταιρεία κατέθεσε προσφορά 11,20 ευρώ 

για κάθε κουτί των 100 γαντιών (χωρίς ΦΠΑ). Η επόμενη 

προσφορά άλλης εταιρείας ήταν 12,10 ευρώ ανά κουτί και η 

τρίτη προσφορά ήταν 12,35 ευρώ. Καμιά άλλη εταιρεία δεν 

ήρθε με χαμηλότερη προσφορά την παρούσα χρονική στιγμή. 

Β. Υπήρξε απόλυτη δέσμευση ότι θα παραδώσει το υγειονομικό 

υλικό άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση. 

Γ. Ο ενδελεχής έλεγχος που έγινε από τις νομικές και 

οικονομικές υπηρεσίες έδειξε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις 

που έχουμε θέσει. 

  

Στην ερώτησή σας για το αν έγινε έρευνα αγοράς σας απαντάμε:  

Ναι, όπως και σε όλες τις προμήθειες. Κατά την έρευνά μας 

διαπιστώσαμε ότι για μια τόσο μεγάλη ποσότητα γαντιών οι 

τιμές ήταν υψηλότερες από αυτήν που κατέθεσε η εν λόγω 

εταιρεία.  

Χαμηλότερες τιμές μπορεί να βρει κανείς μόνο εφόσον ζητά 

ένα, δύο ή τρία κουτιά γαντιών που είναι διαθέσιμα στην αγορά.  

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα γάντια, όπως και τα 

περισσότερα υγειονομικά υλικά, λόγω της έξαρσης της 

πανδημίας, έχουν μετατραπεί σε «χρηματιστηριακό προϊόν». 

Ητοι, η απίστευτη ζήτηση παγκοσμίως δεν μπορεί να καλυφθεί 

από την προσφορά. 



Το ερώτημά σας για τις «σημαντικές αποκλίσεις» δεν είναι 

ορθό. Κι αυτό διότι άλλες είναι οι τιμές πώλησης των γαντιών 

όταν δεν υπάρχει πανδημία ή όταν έχει μειωθεί η ζήτηση (όπως 

π.χ. μέχρι τον Οκτώβριο), κι άλλες όταν παρατηρείται 

«φρενίτιδα» ζήτησης από όλες τις χώρες. 

Θα πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι στις δύο μεγαλύτερες χώρες 

παραγωγής γαντιών, τη Γερμανία και τη Μαλαισία (κυρίως), 

υπάρχει αναστολή δραστηριότητας εργοστασίων παραγωγής 

γαντιών λόγω της πανδημίας και των υποχρεωτικών μέτρων που 

επιβλήθηκαν. 

Όταν, λοιπόν, η παραγωγική διαδικασία έχει παγώσει ενώ 

παρατηρείται τεράστια αύξηση της ζήτησης παγκοσμίως, είναι 

λογική η αύξηση των τιμών.  

Και είναι λογική η απόκλιση τιμών σε σχέση με άλλες 

περιόδους. 

Επομένως, αν έχουν υπάρξει συμβάσεις με άλλα υπουργεία και 

φορείς σε τιμές 0,03 ή 0,05 ευρώ ανά γάντι, αυτές αφορούν 

άλλες περιόδους με εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές 

που επικρατούν από τα τέλη Οκτωβρίου με την έξαρση της 

πανδημίας.  

Ή πρόκειται για γάντια με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές. 

Στο ερώτημά σας: «Γιατί η εταιρεία στο site πωλεί το κουτί των 

100 γαντιών latex με πούδρα προς 6 ευρώ (με ΦΠΑ), έχει 

απαντήσει ουσιαστικά η ίδια η εταιρεία.  

Συγκεκριμένα τονίζει ότι το site της εταιρείας δεν έχει 

ανανεωθεί εδώ κι 1,5 χρόνο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται 

τιμές που δεν αντιστοιχούν στη σημερινή πραγματικότητα.  

Αναφέρει συγκεκριμένα: «Οι απρόβλεπτες εξελίξεις της 

πανδημίας και η λήψη των έκτακτων μέτρων από τον 

Μάρτιο του 2020 προκάλεσαν στην εταιρία μας μεταξύ των 

άλλων πλήρη αναστολή της λειτουργίας της ιστοσελίδας 



μας. Ζητούμε συγγνώμη για την διατήρηση των παλαιών 

τιμών και διαθεσιμότητας των προϊόντων μας. 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών και πελατών μας και σε αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας της εταιρείας μας συνιστούμε να απευθύνεστε 

στο κατάστημα μας για περισσότερες πληροφορίες». 

Η μη επικαιροποίηση των στοιχείων μπορεί να διαπιστωθεί 

εύκολα από τον «κώδικα» πάνω στον οποίο λειτουργεί το 

συγκεκριμένο site. 

Τέλος, να τονίσουμε ότι ειδικά για την προμήθεια γαντιών 

υπάρχει κι ένας άλλος παράγοντας που καθορίζει τις τιμές.  

Τα γάντια μεγέθους small έχουν μικρότερη ζήτηση, δεν είναι 

εμπορεύσιμα, κι έχουν χαμηλότερη τιμή από τα medium και 

large.  

Αν επομένως στην έρευνά σας βρήκατε φθηνότερες τιμές 

πιθανότατα να αφορούν τα small, κάτι που ενδεχομένως σας 

παραπλάνησε. 

  

  

 --------------------------------- 

  

B. Προμήθεια Rapid Test 

  

Αναφορικά με την προμήθεια Rapid Test στην τιμή των 15 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ, απαντάμε τα εξής στα ερωτήματά σας: 

  



Η επιλογή της εταιρείας έγινε και πάλι επειδή πληρούσε όλα τα 

κριτήρια που θέτουμε και φυσικά επειδή κατέθεσε την 

χαμηλότερη τιμή. 

Οι επόμενες τρεις προσφορές ήταν 15 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

επίσης από μια εταιρεία, 15,65 ευρώ από μία δεύτερη και 16,68 

ευρώ μια τρίτη εταιρεία. 

Δεν επελέγη η δεύτερη εταιρεία που κατέθεσε προσφορά επίσης 

15 ευρώ διότι δεν είχε τους σωστούς ΚΑΔ.  

Παράλληλα, η εταιρεία ΠΑΤΑΣ δραστηριοποιείται στο χώρο 

των υγειονομικών υλικών από το 1996 ενώ έχει σχετικό ΚΑΔ 

από το 2008. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα rapid test τίθενται 

επιπλέον προδιαγραφές, για ευνόητους λόγους, όπως να έχουν 

τις σωστές πιστοποιήσεις ασφαλείας. Κάτι που η εν λόγω 

εταιρεία μας εξασφάλιζε. 

Στο ερώτημά σας για το αν έγινε σχετική έρευνα αγοράς 

απαντάμε:  

Ναι, και διαπιστώσαμε ότι αρκετά διαγνωστικά κέντρα μάς 

κατέθεταν προσφορά στα 20 ευρώ ανά τεστ. 

Να σημειωθεί εδώ ότι ακόμη και σήμερα, όπου έχει επιβληθεί 

πλαφόν 10 ευρώ, υπάρχουν διαγνωστικά κέντρα που ζητούν 40 

ευρώ τελική τιμή, διότι προσθέτουν την παροχή υπηρεσιών 

(νοσοκόμες, λήψη υλικού κ.λπ.) 

Στο ερώτημά σας για το εξειδικευμένο προσωπικό που πρέπει 

να λάβει τα δείγματα στις φυλακές, η απάντηση είναι ότι 

πράγματι απαιτείται συγκεκριμένο προσωπικό για να μπει στις 

φυλακές. 

Η Γενική Γραμματεία δεν μπορεί να επιτρέψει την ανεξέλεγκτη 

είσοδο στα Καταστήματα Κράτησης για λόγους ασφαλείας και 

απορρήτου. Θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ληφθούν τα 



τεστ (π.χ. σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ) και παράλληλα να 

συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία των φυλακών. 

Ερωτάτε για την σημαντική απόκλιση στην τιμή που υπάρχει σε 

σχέσεις με αντίστοιχες συμβάσεις άλλων φορέων, μεταξύ των 

οποίων και το Κ.Κ. Νιγρίτας. 

Η απάντηση είναι η εξής: Όπως σε όλα τα υγειονομικά υλικά, η 

τιμή διαμορφώνεται από το πόσο η προσφορά μπορεί να 

καλύψει τη ζήτηση. Σε περιόδους έξαρσης της πανδημίας η 

ζήτηση για rapid test σε όλο τον κόσμο είναι τεράστια και δεν 

μπορεί να καλυφθεί από τους κατασκευαστές. 

Μέχρι τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα γίνονταν λίγα τεστ, δεν 

ξεπερνούσαν τα 5-7 χιλιάδες, καθημερινά. Πλέον καθημερινά 

διεξάγονται πάνω από 25 χιλιάδες, η ζήτηση είναι τεράστια, 

όπως και από όλες τις χώρες. 

Το αποτέλεσμα είναι να ανεβαίνουν οι τιμές εν μέσω έξαρσης 

της πανδημίας, τιμές οι οποίες δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με 

άλλες περιόδους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και στην Κίνα δεν έχουν 

μεγάλη διαθεσιμότητα με αποτέλεσμα πολλές χώρες να 

καταφεύγουν σε άλλες που έχουν απόθεμα και το οποίο 

διαθέτουν σε υψηλότερες τιμές. 

Επομένως, άλλη ήταν η τιμή ενός τεστ π.χ. πριν από 4 μήνες κι 

άλλη τώρα όπου η ζήτηση είναι τεράστια. 

Επίσης, όπως γνωρίζετε υπάρχουν διαφορετικών ειδών τεστ, σε 

διαφορετικές τιμές, όπως τα τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων 

αλλά και το rapid test ολικών αντισωμάτων.  

Αναφορικά με τα τεστ στη Νιγρίτα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι 

αφορά σε προμήθεια μικρού αριθμού απλών rapid test που 

πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή. 

Αντίθετα, τα τεστ αντιγόνου τα οποία προμηθευτήκαμε στη 

συνέχεια σε μεγάλες ποσότητες -και παρά την έλλειψη στην 



παγκόσμια αγορά- είναι πολύ ακριβότερα από αυτά του Κ.Κ. 

Νιγρίτας. 

Σε κάθε περίπτωση, για όλες τις συμβάσεις που υπογράφει η 

Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπάρχουν 

φάκελοι με όλα τα στοιχεία (γραπτές προσφορές, 

τιμολόγηση, έρευνα αγοράς) που επιβεβαιώνουν την απόλυτη 

διαφάνεια με την οποία διενεργούνται οι διαδικασίες. 
 


