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Αξιότιμε κε. Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης,
Χωρίς αμφιβολία, η πατρίδα μας περνά μία από τις πιο δραματικές στιγμές της, τόσο σε
οικονομικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικές επιπτώσεις, για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Παρακολουθούμε τις συσκέψεις του Υπουργικού σας Συμβουλίου και τις προσπάθειες
εξοικονόμησης πόρων και περικοπής δαπανών.
Ο GreekLUG, μία ΜΚΟ, της οποίας μέλη είναι όλοι οι Έλληνες υποστηρικτές της διάδοσης
του Ελεύθερου Λογισμικού και του Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ειδικά στον
Δημόσιο Τομέα, σας καταθέτει μερικές πολύτιμες πληροφορίες και υποδείξεις,
με την πεποίθηση ότι έτσι συνεισφέρουμε στην επίτευξη μίας σοβαρότατης
εξοικονόμησης δαπανών από το Ελληνικό Κράτος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας (δεδομένα 5/ετίας, από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή), που αναφέρονται στο σύνολο του εξοπλισμού σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και λογισμικό, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας,
η υιοθέτηση της πρότασή μας θα μπορούσε να εξοικονομήσει περί τα 500.000.000 ευρώ, σε
βάθος 5ετίας, από ανανεώσεις εξοπλισμού (Η/Υ και περιφερειακών), άδειες και
προστιθέμενη αξία!
Αξίζει, λοιπόν, να λάβετε σοβαρά υπ' όψη τις προτάσεις μας, καθότι μία έξυπνη πολιτική
απόφαση για υιοθέτηση και εφαρμογή του ΕΛ/ΛΑΚ, σε όλη την Ελληνική Δημόσια διοίκηση,
δεν θα ωφελήσει μόνο το δημόσιο ταμείο, αλλά θα έχει και πολλά άλλα σημαντικά
πλεονεκτήματα, των οποίων η αξία υπερβαίνει τον ταμειακό “ορίζοντα”!
Γνωρίζουμε όλοι τις άστοχες αποφάσεις προηγουμένων ετών, που εγκλώβισαν το
Ελληνικό Δημόσιο επί πολλά χρόνια, υπογράφοντας δεσμεύσεις για αποκλειστική
προμήθεια προϊόντων λογισμικού και πληρώνοντας τεράστια ποσά για απόκτηση αδειών
χρήσεως, ασχέτως από το γεγονός ότι υπήρχε η δυνατότητα επιλογής αντίστοιχων και
ισάξιων προϊόντων Ελεύθερου Λογισμικού, με μηδαμινό κόστος!
Ως υποστηρικτές του ΕΛ/ΛΑΚ, προτείνουμε, ως ένα πρώτο εύκολο βήμα, τη χρήση
Ανοικτών Προτύπων και την άμεση εφαρμογή μίας ελεύθερης σουίτας γραφείου, σαν το
LibreOffice, που μπορούν όλοι να αποκτήσουν νόμιμα, με μηδενικό κόστος, ικανής να
καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων σταθμών εργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Και μόνον από τη δική μας τοπική εμπειρία, η εγκατάσταση του LibreOffice σε 147 θέσεις
εργασίας, σε όλο τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, επέφερε μία εξοικονόμηση της τάξης των
70000 ευρώ! Μπορούμε όλοι να αναλογισθούμε, επαγωγικά, τι θα σήμαινε η αντίστοιχη
εγκατάσταση του LibreOffice σε ΟΛΟ τον δημόσιο τομέα..!
Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, προτείνουμε μία σταδιακή μετάβαση, σε
βάθος δεκαετίας, του συνόλου των υπολογιστικών συστημάτων του ευρύτερου κρατικού
τομέα, σε Ελεύθερο Λογισμικό. Έτσι, θα δοθεί άπλετος χρόνος στις υπάρχουσες εταιρείες
του κλάδου, να προσαρμόσουν την δραστηριότητά τους στα Ανοικτά Πρότυπα, χωρίς
αιφνιδιασμούς και χωρίς βεβιασμένες κινήσεις, εφ' όσον, βέβαια, θέλουν να συνεχίσουν να
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμήθειας λογισμικού σε δημόσιες υπηρεσίες.
Επιδείξτε την απαραίτητη πολιτική βούληση, εκδίδοντας σαφείς οδηγίες προς αυτή την
κατεύθυνση. Πρόκειται για έναν απτό, καινοτόμο τρόπο δραστικής περικοπής σπατάλης σε
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θέματα υποδομής και λογισμικού. Δεν είναι μόνον ένα βήμα για εντυπωσιακή εξοικονόμηση,
αλλά θα επιφέρει και τα εξής κρίσιμης σημασίας πρόσθετα οφέλη:
•

Απελευθέρωση του Κράτους από τον εγκλωβισμό του σε “μοναδικά” προϊόντα και σε
“εθνικούς” προμηθευτές.

•

Η χρήση Ανοικτών Προτύπων και των εγγενών μορφών αρχείων αποθήκευσης, που
χρησιμοποιούνται στο ΕΛ/ΛΑΚ, εγγυώνται την ασφάλεια των ίδιων των αρχείων, την
εύκολα και εφικτή πρόσβαση σε αυτά ακόμη και σε βάθος χρόνου, καθώς και τη
δυνατότητα του κράτους να εξασφαλίζει την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων
των πολιτών.

•

Εγγύηση απροβλημάτιστης συνεργασίας με όλες τις μορφές αρχείων αποθήκευσης
(διαλειτουργικότητα), τόσο των ιδιοταγών όσο και των ελεύθερων προγραμμάτων,
με συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

•

Τέλος, η εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ θα δώσει νέα πνοή ανάπτυξης σε ολόκληρη την εντόπια
βιομηχανία παραγωγής λογισμικού, θα αξιοποιήσει με ιδεώδη τρόπο το ήδη υπάρχον
λαμπρό επιστημονικό δυναμικό του κλάδου και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές
εξαγωγικής δραστηριότητας!

Η χρήση Ελεύθερου Λογισμικού, μπορεί να δώσει μία πολύτιμη “χείρα βοηθείας” στην
πατρίδα μας, για να πετύχουμε πολλά περισσότερα από την, ούτως ή άλλως πολυπόθητη,
περιστολή δαπανών.
Ευελπιστούμε αυτή η έκκληση να βρει σε εσάς την απαραίτητη διορατικότητα και τον
ορθολογισμό, που πρέπει να διέπουν τις αποφάσεις για το δημόσιο χρήμα.
Για τον GreekLUG
(Ένωση Ελλήνων φίλων & χρηστών ΕΛ/ΛΑΚ)
Πρόεδρος: Ιωακείμ Τελλίδης
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