
 

 

 

     

 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

τον Υπουργό Οικονομικών 

τον Υπουργό Εσωτερικών 

  

Θέμα: «Η Κυβέρνηση σπαταλά 48 εκ ευρώ για λογισμικό που διατίθεται δωρεάν» 

Ενημερωνόμαστε από τα ΜΜΕ πως η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας καταγγέλει 

ότι το ελληνικό Δημόσιο, με αποφάσεις των υπουργείων Οικονομικών και 

Εσωτερικών, αλλά και της γενικής γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής και της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας, ετοιμάζεται να δαπανήσει 48 εκατ. ευρώ για την 

προμήθεια αδειών λογισμικού, την ώρα που υπάρχει δωρεάν Λογισμικό Ανοιχτού 

Κώδικα. 

Τον Ιανουάριο είχε ήδη καταγγείλει η Ένωση πως η Κυβέρνηση ετοιμαζόταν να 

δαπανήσει, τότε, 37,2 εκατ. ευρώ για την προμήθεια λογισμικού από την Microsoft, 

την ώρα που υπάρχει δωρεάν Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, όπως Λειτουργικό 

Σύστημα, σουίτα εφαρμογών γραφείου και Συστήματα RDBMS. Τώρα, σύμφωνα με 

την Ένωση, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δαπανήσει ποσό προσαυξημένο κατά ένα 

τρίτο, ανεβάζοντας τον τελικό λογαριασμό στα 48 εκατ. ευρώ, την ώρα που 

υπάρχουν σοβαρές εναλλακτικές λύσεις. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας καταθέτει και σειρά 

προτάσεων για την άμεση μετάβαση της Δημόσιας Διοίκησης στη χρήση Ελεύθερου 

Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), καθώς «το πρόβλημα δεν είναι 

απλώς τα χρήματα που ξοδεύονται αυτήν τη στιγμή, αλλά ότι ουσιαστικά 

δεσμευόμαστε στο να διαθέτουμε και τα επόμενα χρόνια παρόμοια κονδύλια σε 

διαρκή βάση, οδηγώντας σε οικονομική αιμορραγία». 

https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5btt_news%5d=11851&cHash=25f3439dcd1cf031cc4761109cdac784
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Κατόπιν όλων των παραπάνω  και με δεδομένο πως η Ένωση Πληροφορικών 

Ελλάδας θέτει ζήτημα διασφάλισης ως προς την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα 

των εγγράφων που πρέπει να είναι προσβάσιμα στις δημόσιες υπηρεσίες, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ισχύει η καταγγελία της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας; 

2. Για ποιο λογισμικό πρόκειται και σε τι συνίσταται το κόστος των 48 εκ ευρώ 

για άδεια χρήσης;  

3. Πού θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό αυτό; 

4. Πόσο ασφαλές είναι το συγκεκριμένο λογισμικό, δεδομένης της φύσης των 

εγγράφων που θα διακινούνται; 

5. Ισχύει πως το λογισμικό αυτό θα το προμηθευτεί η Κυβέρνηση από τη 

Microsoft; Δεν υπήρχε διαθέσιμο από άλλη εταιρεία;  

6. Έγινε έρευνα για εναλλακτικές λύσεις, όπως αυτές που προτείνει η Ένωση; 

7. Το λογισμικό που αναφέρει η Ένωση πως διατίθεται δωρεάν είναι το ίδιο με 

εκείνο που προτίθεται να αγοράσει η Κυβέρνηση; Αν όχι, ποια ακριβώς είναι η 

διαφορά; 

8. Για ποιο λόγο το Δημόσιο προτίθεται να αγοράσει άδειες και όχι το ίδιο το 

λογισμικό; Είναι διαθέσιμο προς αγορά το λογισμικό και αν ναι, για τι κόστος 

μιλάμε;  

9. Τα προηγούμενα χρόνια τι λογισμικό χρησιμοποιούσε η Πολιτεία και ποιο 

ήταν το κόστος του;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

             Φωτεινή Μπακαδήμα 




