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Δελτίο τύπου: 
Ο Δήμος Καλαμαριάς εγκαθιστά την σουίτα εφαρμογών γραφείου LibreOffice σε όλες  τις 
θέσεις εργασίας

Έχουν γραφεί πολλά για τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου Λογισμικού στο Δημόσιο Τομέα. Τα 

οφέλη είναι πολυάριθμα και κρίσιμης σημασίας,  αλλά, ενώ ορισμένα από αυτά αναδεικνύονται 

μόνο  σε  βάθος  χρόνου,  κάποια  άλλα,  αντιθέτως,  εντυπωσιάζουν  άμεσα!  Στους  δραματικούς 

καιρούς της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, εκείνο που αναμφισβήτητα αναδεικνύεται 

άμεσα, είναι η σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων προς όφελος του Δήμου! 

To  Τμήμα  Πληροφορικής  του  Δήμου  Καλαμαριάς,  προχώρησε  ήδη  στην  εγκατάσταση  του 

LibreOffice σε 125 θέσεις εργασίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση και σε ακόμη 45 

θέσεις που αντιστοιχούν σε οργανισμούς και φορείς που εποπτεύονται από τον Δήμο. 

Ο GreekLUG στηρίζει πλήρως αυτή τη διαδικασία μετάβασης και προσφέρουμε ήδη γόνιμες ιδέες 

και λύσεις στο κρίσιμο θέμα της υποστήριξης των χρηστών, μετά την υιοθέτηση της ελεύθερης 

σουίτας παραγωγικότητας γραφείου. 

Μέχρι τώρα, έγιναν συνολικά 125 εγκαταστάσεις: (110 Δήμος, 15 Κ.Ε.Δ.Κ.Α.)

Α. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: LibreOffice 3.6 σε 35 θέσεις εργασίας

1) Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

2) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

3) Τμήμα Επιμέλειας και Φύλαξης Δημοτικών Εγκαταστάσεων

4) Τμήμα Πληροφορικής

Β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: LibreOffice 3.6 σε 20 θέσεις εργασίας

1) Τμήμα Οικονομικό

2) Τμήμα Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας

3) Τμήμα Δημοτικού Νεκροταφείου

Γ. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας: LibreOffice 3.6 σε 15 θέσεις εργασίας

1) Τμήμα Ειδικού Ένστολου Προσωπικού
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Δ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: LibreOffice 3.6 σε 20 θέσεις εργασίας

1) Τμήμα Μελετών, Έργων

2) Τμήμα Κτηματολογίου και Δημοτικής περιουσίας

Ε. Διεύθυνση Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών: LibreOffice 3.6 σε 10 θέσεις εργασίας

1) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

2) Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών

ΣΤ. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Έργων, Συντήρησης & Σημάνσεων/

       Διεύθυνση Καθαριότητος - Πρασίνου: LibreOffice 3.6 σε 10 θέσεις εργασίας

1) Τμήμα Καθαριότητας

2) Τμήμα Πρασίνου

3) Τμήμα Κίνησης/ Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων

Στους εποπτευόμενους φορείς :

1. Κ.Ε.Δ.Κ.Α (Έχει γίνει εγκατάσταση  LibreOffice 3.6 σε 15 θέσεις, ενώ εγκαταστάθηκε και το 
λειτουργικό σύστημα Xubuntu Linux 12.10 σε 3 εγκαταστάσεις)

Υπολείπονται ακόμη 45 θέσεις εργασίας:

1. ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ: θα γίνουν 4 εγκαταστάσεις 

2. Ι.Α.Π.Ε.:  θα γίνουν 3 εγκαταστάσεις

3. Μουσείο Φωτογραφίας “Χ. Καλεμκερής”:  θα γίνουν 2 εγκαταστάσεις

4. ΔΟΠΑ & ΑΠΗ:  θα γίνουν 36 εγκαταστάσεις

Μετά την περάτωση του έργου, το LibreOffice θα έχει εγκατασταθεί σε ένα σύνολο 170 θέσεων! 

Σε 70 μηχανήματα, θα παραμείνει εγκαταστημένο, παράλληλα, και το MSO, καθώς είναι ακόμη σε 

ισχύ  οι  αρχικές  άδεις  χρήσης  που  είχαν  αγοραστεί.  Σε  όλα  τα  υπόλοιπα,  το  LibreOffice  θα 

αντικαταστήσει πλήρως την ιδιοταγή σουίτα. Αν υπολογίσουμε ότι η τρέχουσα τιμή αγοράς του MS 

Office  για  τον  δημόσιο  τομέα  κυμαίνεται  περί  τα  380€/  άδεια,  και  λάβουμε  υπ'  όψη  ότι,  σε 

περίπτωση  που  ο  Δήμος  αποφάσιζε  να  ανανεώσει  την  αγορά  νέων  αδειών  χρήσης  για  να 

αναβαθμίσει  σε μια μεταγενέστερη έκδοση του MSO, αυτό θα επέφερε την ανάγκη περαιτέρω 

δαπάνης για ανανέωση των παλιών υπολογιστών, τότε ό σημαίνει ότι, μόνο με την κίνηση αυτή, 

ακόμη και με την πλέον μετριοπαθή εκτίμηση, θα επιτευχθεί μία συνολική  εξοικονόμηση* της 

τάξης των 85.000€ ! Είναι περιττό να τονιστεί η εξαιρετική αξία που έχει ένα τέτοιο ποσό, στους 

δραματικούς καιρούς που περνά ο τόπος μας.  (* συμπεριλαμβάνοντας τον ΦΠΑ) 
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Από την πλευρά του,  ο  GreekLUG, ως Σύλλογος  υποστήριξης  και  προώθησης του Ελεύθερου 

Λογισμικού, που συνεργάζεται με τον Δήμο Καλαμαριάς, βοήθησε προτείνοντας λύσεις για την 

οργάνωση υποστήριξης των χρηστών και προτείνοντας καινοτόμες μορφές διαδικτυακής παροχής 

σεμιναρίων/ μαθημάτων χρήσης.  

Ο καθένας μπορεί να “κατεβάσει” νόμιμα το LibreOffice από το Διαδίκτυο, εντελώς δωρεάν. Το 

πρόγραμμα διαθέτει ένα περιβάλλον με τα διάφορα μενού και επιλογές στα Ελληνικά, καθώς και 

ένα εγχειρίδιο χρήσεως (σε μορφή PDF, ή αρχείου .odt). 

Η  δωρεάν  φύση  του  σημαίνει,  όπως  είδαμε  παραπάνω,  την  επίτευξη  μεγάλης  εξοικονόμησης 

χρημάτων  για  το  Δημόσιο  Τομέα.  Η  σουίτα  LibreOffice  περιλαμβάνει  διάφορα  προγράμματα 

παραγωγικότητας γραφείου: τον επεξεργαστή κειμένου Writer, το λογιστικό φύλλο εργασίας Calc, 

το πρόγραμμα παρουσιάσεων Impress, το πρόγραμμα μαθηματικών εξισώσεων Math, το 

πρόγραμμα διαχείρισης βάσης δεδομένων Base, κλπ. 

Προσφέρει ισάξια απόδοση με τα αντίστοιχα κλειστά εμπορικά  λογισμικά, με τα οποία ήταν ως 

τώρα εφοδιασμένος ο Δήμος. Υποστηρίζεται από μία παγκόσμια κοινότητα αφοσιωμένων χρηστών 

και από την αντίστοιχη Ελληνική κοινότητα. Το διεθνές αυτό δίκτυο υποστηρικτών και χρηστών 

προσφέρει  απάντηση  σε  οποιοδήποτε  πρόβλημα,  μέσα  από  τα  διάφορα  forum  και  λίστες 

υποστήριξης. Ο βασικός συντονιστικός οργανισμός για την ανάπτυξη του LibreOffice είναι το “The 

Document Foundation”, ένα μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα, με έδρα στη Γερμανία. 

Η σουίτα LibreOffice κυκλοφορεί υπό την γνωστή άδεια GNU GPL, που διασφαλίζει απόλυτα τις 4 

ελευθερίες που πρέπει να πληρούνται, για να μπορεί το λογισμικό να θεωρείται ελεύθερο. Η άδεια 

GNU GPL εγγυάται στους χρήστες ότι το λογισμικό θα παραμείνει ελεύθερο για πάντα. 

Εξ' άλλου, η υλοποίηση Ανοικτών Προτύπων στο LibreOffice, συνεπάγεται ότι οι πολίτες θα έχουν 

εγγυημένη  πρόσβαση στα αρχεία  τους  (των οποίων τη  διαχείριση  εμπιστεύονται  στο  Κράτος), 

ακόμη και μετά από 99 χρόνια, καθώς εξασφαλίζεται η αναδρομική συμβατότητα των εγγράφων με 

όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και μορφές OpenDocument. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει την ικανότητα να ανοίγει και να αποθηκεύει αρχεία που προέρχονται 

από άλλα  γνωστά μη-ελεύθερα  προγράμματα  (σαν το  MSO),  διασφαλίζοντας  την  απρόσκοπτη 

επικοινωνία με τους χρήστες τους. 
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Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα ελπιδοφόρο εγχείρημα, διότι εξοικονομεί για τον Δήμο και για την 

χώρα μας πολύτιμα ποσά. Μετά τα πρωτοπόρα παραδείγματα των Δήμων Πυλαίας-Χορτιάτη και 

Ηρακλείου,  ο  Δήμος Καλαμαριάς  προστίθεται  σε εκείνες  τις  περιπτώσεις  Ελληνικών δημόσιων 

φορέων,  όπου  αποφασίζεται  μία  προγραμματική  υιοθέτηση  Ελεύθερου  Λογισμικού  σε  μεγάλη 

κλίμακα, αξιοποιώντας την γνώση και τη συνεισφορά ενός εθελοντικού οργανισμού υποστήριξης 

του  ΕΛ/ΛΑΚ. 

Με  δεδομένες  τις  κρίσιμες  οικονομικές  περιστάσεις  της  χώρας,  και  λαμβάνοντας  υπ  όψιν  ότι 

πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη κινηθεί, με μεγάλη επιτυχία, προς την ίδια κατεύθυνση, 

επιβάλλεται πλέον και για την Ελλάδα η υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοικτών 

Προτύπων, σε ευρεία κλίμακα.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, κινήσεις όπως η πλήρης αντικατάσταση του MSO από το 

LibreOffice, μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Είναι όμως απαραίτητη και η  

διοργάνωση  ημερίδων  και  συνεδρίων,  για  να  τονισθούν  τα  μεγάλα  πλεονεκτήματα  της  

υιοθέτησης του ελεύθερου λογισμικού από τους δημόσιους φορείς, για να συζητηθεί ευρέως η  

οργάνωση και ο προγραμματισμός για τον καλύτερο δυνατό τρόπο μετάβασης, αλλά και για να  

κατατεθούν αποτελεσματικές λύσεις υποστήριξης από τοπικές Ελληνικές εταιρείες του Ελεύθερου 

Λογισμικού.

Ο GreekLUG είναι αποφασισμένος να συνεισφέρει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Προτείνουμε τον σχηματισμό ενός τριμερούς φορέως συνεργασίας,  μεταξύ του Πανεπιστημίου, 

των  εμπλεκόμενων  Δημόσιων  φορέων (Δήμων,  Περιφερειών,  κλπ)  και  των  διαφόρων 

Κοινοτήτων  του  ελεύθερου  λογισμικού (GreekLUG,  Ελληνική  κοινότητα  Ubuntu,  Ελληνική 

Κοινότητα  LibreOffice,  του  Ευρωπαϊκού  Ινστιτούτου  Ελεύθερου Λογισμικού/FSFE,  κλπ.),  με 

στόχο την από κοινού αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης τεχνογνωσίας,  προς όφελος όλου του 

Δημόσιου τομέα, αλλά και της τοπικής ανάπτυξης Ελληνικής βιομηχανίας λογισμικού.
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