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Προς τους  Υπουργούς : 

α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 

β) Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη 

γ)  Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο 

 
Θέμα: «  Σπατάλη  48 εκ. ευρώ για προμήθεια λογισμικού, ενώ υπάρχει δωρεάν 
Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα » 

 

              Κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα η  Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας  είχε αναδείξει 

την σπατάλη 37,2 εκ. ευρώ εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου για προμήθεια λογισμικού, 

γεγονός  που συνέβαινε σε μια εποχή κατά την οποία  η χώρα μας προσπαθούσε να ξεπεράσει τις 

συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει από το 2010 καθώς και τις 

οικονομικές  επιπτώσεις της  πανδημίας του  COVID-19.  Η εν λόγω δαπάνη ανήλθε πλέον στα 48,3 

εκ. ευρώ, δηλαδή κατά 29,8% περίπου περισσότερα σε σχέση με το ποσό που είχε αποφασισθεί 

να διατεθεί για αγορά λογισμικού πριν την πανδημία. Και όλα αυτά ενώ υπάρχει δωρεάν 

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Λειτουργικό Σύστημα, σουίτα εφαρμογών γραφείου και Συστήματα 
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RDBMS),  πανομοιότυπο με αυτό που σχεδιάζεται να αγοραστεί από την Microsoft  μέσω του- όχι 

πια Ελληνικού- ΟΤΕ.  

   Επεξηγηματικά,  η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας  αναφέρεται εκ νέου, τόσο  στο Λ/Σ Linux, στο 

LibreOffice, όσο και στην πληθώρα επιλογών από σχεσιακά, ή μη, συστήματα διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων (όπως MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, κτλ.), για των οποίων τόσο την 

προμήθεια, όσο και τις άδειες χρήσης δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς απολύτως τίποτα – 

ειδικότερα, στο μερίδιο της αγοράς που αφορά σε διακομιστές (servers), τα Linux, FreeBSD, 

MySQL, PostgreSQL, κ.ά. και έχουν πλέον αποδείξει ότι πρόκειται για σοβαρές εναλλακτικές λύσεις 

των κλειστών/ιδιοταγών λογισμικών της Microsoft ή Oracle στον χώρο της επιχειρησιακής 

λειτουργίας.  

    Το πρόβλημα δεν είναι απλώς τα χρήματα που δαπανούνται αυτήν τη στιγμή, αλλά  ότι 

ουσιαστικά δημιουργείται η δέσμευση ως προς τη διάθεση παρόμοιων κονδυλίων για  τα επόμενα 

χρόνια σε διαρκή βάση, οδηγώντας σε οικονομική αιμορραγία. 

    Συνεπώς,  τα προαναφερθέντα αποτελούν μόνο την “κορυφή του παγόβουνου”, κι αυτό καθώς 

με τις επιλογές αυτές δεσμεύονται  επιπλέον η λειτουργία και οι δυνατότητες της Δημόσιας 

Διοίκησης, επαφιόμενες αποκλειστικά  στις δυνατότητες αλλά και τις επιλογές/επιδιώξεις μιας 

πολυεθνικής εταιρείας, γεγονός που οδηγεί αυτόματα σε άμεση εξάρτηση-έλεγχο σε όλους τους 

τομείς, δεδομένου ότι τα πάντα επηρεάζονται από την Δημόσια Διοίκηση (πολιτική, οικονομία, 

ασφάλεια πληροφοριών και κοινωνία, αστυνομία-στρατός-εθνική ασφάλεια κλπ). Συνεπώς, 

αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς πόσα Terabytes- αν όχι Petabytes-δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα του Ελληνικού Δημοσίου θα είναι διαρκώς  προσβάσιμα μέσω το διαδικτύου ( λόγω 

του ότι στην σύγχρονη έκδοση του Microsoft Office, το MS Office 365, λειτουργεί στο “σύννεφο” 

{cloud} της δημιουργού εταιρείας),  ως  πρόσθετος παράγοντας μελέτης και διασφάλισης  του 

απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των εγγράφων αυτών. 

    Όσον  αφορά μάλιστα τα γενικά οφέλη σε καθαρά επιχειρησιακό επίπεδο, αυτά δεν 

περιορίζονται μόνο στο οικονομικό τμήμα και ειδικά στο μηδενικό κόστος προμήθειας, αλλά 

επιπλέον στο, σαφώς χαμηλότερο κόστος συντήρησης των αντίστοιχων συστημάτων όταν 

βασίζονται σε λογισμικό με μεγάλη απήχηση και κοινότητα υποστήριξης (community base). Αξίζει 

λοιπόν να ξεκινήσει και στην χώρα μας μια προσπάθεια για την μετάβαση των υπηρεσιών του 

Δημοσίου σε ΕΛ/ΛΑΚ, όπως έχει εφαρμοστεί  σε πολλά άλλα κράτη εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  εγκαινιάζοντας έτσι μια υψηλή Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική,  με χαρακτηριστική μεταξύ 



άλλων την πρόταση της Ένωσης  Πληροφορικών Ελλάδας,  για τη  δημιουργία και  διακίνηση όλων 

των εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης   μέσω μορφότυπων ανοιχτών προτύπων, που έχουν 

προτυποποιηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), όπως και να μην επιτρέπονται 

εφεξής  ως προς τη δημιουργία εγγράφου οι μορφότυποι που δεν αποτελούν ανοικτά πρότυπα ή 

είναι μερικώς ανοικτοί, ( όπως π.χ. doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx και άλλοι παρόμοιοι). 

   Δυστυχώς και παρά τις επανειλημμένες σοβαρές και συμφέρουσες  προτάσεις,  οι  Έλληνες 

φορολογούμενοι πολίτες, σήμερα, έχοντας βιώσει  πληθώρα συνεπειών οικονομικών κρίσεων  

καλούνται να πληρώσουν σε σύμβαση Δημοσίου ποσό συνολικό 48,3 εκατ. Ευρώ, μαζί με το ποσό 

προαίρεσης (επέκταση προμήθειας), για προμήθεια αδειών λογισμικού που ήδη διατίθενται 

δωρεάν. 

  Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1) Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να μειώσετε τη συγκεκριμένη δαπάνη,  κάνοντας χρήση της 

εφαρμογής λογισμικών που διατίθενται δωρεάν; 

2) Γιατί ενώ σύμφωνα με την   Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας  υπάρχει δωρεάν Λογισμικό 

Ανοικτού Κώδικα, η Κυβέρνηση  σχεδιάζει να  αγοράσει από την Microsoft  λογισμικό αξίας 

48,3 εκ. ευρώ; 

3) Ποιες από τις κατατεθειμένες  προτάσεις της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας  προτίθεστε να 

εφαρμόσετε, εγκαινιάζοντας μία Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, ως βέλτιστη- ανεξαρτήτως 

δεσμεύσεων πολυεθνικών εταιρειών- οικονομοτεχνική λύση για τροποποιήσεις και επεκτάσεις 

με αμεσότητα υλοποίησης σε εγχώρια βάση; 

                                                                                                               

                                                                                                                      Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 



 




