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Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ. 174/ΔΣ

Προς: Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμό, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση

Κοιν/ση: Γενικό Διευθυντή Εθνικής Αρχής Συντονισμού, κ. Ιωάννη Φίρμπα
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), κ. Παναγιώτη Κορκολή
Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφορικού
Συστήματος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ.
Αιμιλιανή Ζησίμου

Θέμα: Έργο “Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
(Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 20142020”

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της επιστολής σας με Αρ. Πρωτ. 23817/ΟΠΣ 248 θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Η

Εταιρεία

Ελεύθερου

Λογισμικού

/

Λογισμικού

Ανοιχτού
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Κώδικα

(ΕΕΛ/ΛΑΚ,

www.eellak.gr), είναι φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2008
από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Κοινωφελείς Φορείς. Σήμερα
αποτελείται από 29 μέλη (https://eellak.ellak.gr/ta-meli-tis-eellak/),

καθώς τα

περισσότερα ελληνικά Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα
συμμετέχουν σε αυτή. Κύριος στόχος της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι να συμβάλλει στην
ανοιχτότητα

και

ειδικότερα

στην

προώθηση

και

ανάπτυξη

των

Ανοιχτών

Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των
Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο
χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ
παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου
για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιστολή που σας στείλαμε και η οποία αφορούσε την
“Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020”, είχε ως στόχο να σας
ενημερώσει για τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης που δεν
επέτρεπαν τη χρήση ανοιχτού λογισμικού. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ως φορέας έχει ως στόχο να
προάγει την ανοιχτότητα κι επομένως το έννομο συμφέρον μας για τον εν λόγω
διαγωνισμό δεν αφορούσε τη συμμετοχή μας ως υποψηφίου ανάδοχου του έργου
αλλά ως φορέα Δημοσίου συμφέροντος για θέματα ανοιχτών τεχνολογιών.

Σήμερα, βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον τόπο κι έχουμε άμεση
ανάγκη από πολιτικές και δράσεις που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην
αναβάθμιση της οικονομίας και η υλοποίηση έργων με χρήση ανοιχτών τεχνολογιών
αποτελούν λύση για την τοπική ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη για το δημόσιο τομέα.
Το ανοιχτό λογισμικό αξιοποιεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό και δεν απαιτεί συνεχείς
αναβαθμίσεις.

Συμβάλλει

πρόσθετα

στην

τοπική

απασχόληση

εξειδικευμένου

προσωπικού, καθώς η τεχνική υποστήριξη που απαιτείται παρέχεται από ελληνικέςευρωπαϊκές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνεται το εμπορικό έλλειμμα
με άσκοπες εισαγωγές εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού. Τα ανοιχτά
λογισμικά

είναι

πλέον

συμβατά

με

τα

πιο

πολλά
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εμπορικά

λογισμικά

και

υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του 99% των χρηστών σε οποιαδήποτε θέση
εργασίας.

Δεν υπάρχει αρχικό κόστος για τις άδειε χρήσης κι επομένως δεν

αφαιρούνται πόροι από την εθνική οικονομία για την προμήθεια τους.

Σχετικά με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στο σημείο ΙΙΙ της επιστολής σας, σας
αναφέρουμε ενδεικτικά ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και η τεχνική λύση που
καλείται να προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι
υλοποιούνται πλήρως οι λειτουργικές προδιαγραφές του έργου κι επομένως θα
πρέπει να αναζητείται μία λειτουργικά ισοδύναμη λύση και όχι τεχνικά ισοδύναμη
καθώς η τεχνική υλοποίηση θα διαφέρει από την υφιστάμενη, η οποία δεν έχει
υλοποιηθεί με ανοιχτό λογισμικό.

Τέλος, όπως έχουμε πράξει και στο παρελθόν, η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη
της,

ΑΕΙ,

ΤΕΙ

και

Ερευνητικά

Κέντρα

(κατάλογος

με

τα

μέλη

στο

http://go.eellak.gr/meli) μπορεί να να συμβάλει στο σχεδιασμό δράσεων χρήσης και
εμπλουτισμού ώριμων έργων ανοιχτού λογισμικού με πολλαπλασιαστικά οφέλη για
την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Οικονομία συνολικά.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος ΔΣ
Διομήδης Σπινέλλης
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