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Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Αρ. Πρωτ. 165/ΘΚ
Προς: Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Γεωργία Βαλατσου
Κοιν/ση: Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκο
Μητσοτάκη, Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου.
Θέμα: Απάντηση σε εγκύκλιο υπ αριθμ Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 με τίτλο “Ηλεκτρονική
καταχώρηση δαπανών για τέλη αλληλογραφίας των ΚΕΠ” για την αποκλειστική χρήση
συγκεκριμένου λογισμικού (MS Office)
Αξιότιμη κ. Βαλάτσου,
Σε συνέχεια της εγκύκλιου του Υπουργείου Οικονομικών το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, εξέδωσε στις 06 Μαρτίου 2014 την
εγκύκλιο υπ αριθμ Α.Π.: ΔΙΟΙΚ/382/42/οικ. 5820 με τίτλο “Ηλεκτρονική καταχώρηση δαπανών για τέλη
αλληλογραφίας των ΚΕΠ”. Η εν λόγω εγκύκλιος προωθήθηκε σε όλα τα ΚΕΠ της χώρας και
περιλαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική αποστολή των δαπανών για τέλη
αλληλογραφίας. Στο συνημμένο οδηγό που έχει συνταχθεί από την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης - Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων(ΔΗΕΣ) στην σελίδα 13 αναφέρονται
τα ακόλουθα “Για να υπογραφεί ψηφιακά το excel πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έκδοση excel 2010 και
μετά. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να σωθεί το έγγραφο σε μορφή xlsx και στη συνέχεια να υπογραφεί
με τη παρακάτω διαδικασία από τον Αρμόδιο Υπάλληλο των ΚΕΠ.”
Τα ΚΕΠ πολλών δήμων της χώρας στην προσπάθεια διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος με
δεδομένη την γενικότερη έλλειψη πόρων, αλλά και για λόγους διαφάνειας έχουν εγκαταστήσει
λογισμικό ανοικτού κώδικα Libre Office για τις εφαρμογές γραφείου αντικαθιστώντας το λογισμικό
Microsoft Excel 2010. Το λογισμικό Libre Office διανέμεται δωρεάν, ο πηγαίος κώδικάς του διατίθεται
μαζί με την εφαρμογή διασφαλίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει μέσα του κακόβουλο λογισμικό, συντηρείται
από δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές σε όλον τον κόσμο και διαθέτει το σύνολο των αναγκαίων
λειτουργιών για την δημόσια διοίκηση με το αντίστοιχο εμπορικό πρόγραμμα Microsoft Excel 2010. Μία
εξ αυτών είναι και η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής του εγγράφου. Στην παρακάτω διεύθυνση
υπάρχουν σαφής και απλές οδηγίες για την ηλεκτρονική υπογραφή μέσω της εφαρμογής Libre Office η
οποία και υποστηρίζει αρχεία της μορφής xlsx.
Η εγκύκλιος του ΥΔΜΗΔ δημιούργησε αναστάτωση στα ΚΕΠ καθώς και στις διευθύνσεις
μηχανογράφησης των ΟΤΑ που υποστηρίζουν τα περισσότερα από αυτά. Η εντύπωση που δίδεται από
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αυτή την εγκύκλιο είναι ότι είναι η αγορά του συγκεκριμένου λογισμικού (MS office) είναι απαραίτητη
για την σωστή λειτουργία των ΚΕΠ. Η εντύπωση αυτή, εκτός του ότι είναι εσφαλμένη και
παραπλανητική, θα οδηγήσει στην επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού με μία χωρίς λόγο
δαπάνη προωθώντας παράλληλα τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης εταιρίας σε βάρος όλων των
υπολοίπων, ιδίως ελληνικών εταιριών που προσφέρουν υποστήριξη σε ανοικτό λογισμικό
αυτοματισμού γραφείου, όπως το Libre Office.
Παράλληλα ακυρώνει την προσπάθεια των φορέων για μετάπτωση των εφαρμογών γραφείου τους σε
εφαρμογές ανοικτού κώδικα, κίνηση που θα μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη για την δημόσια
διοίκηση. Ενδεικτικά αναφέρεται η μείωση του κόστους κτήσης αδειών, αλλά και η μετατόπιση του
συνολικού κόστους ιδιοκτησίας από κόστος άδειας σε κόστος υπηρεσιών υποστήριξης.
Καλούμε την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού καθώς και την Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων για την άμεση αποστολή διευκρινιστικής εγκυκλίου που να
αναφέρει τις αναθεωρημένες οδηγίες για την υπογραφή εγγράφων μέσω ανοικτού λογισμικού,
όπως του Libre Office καθώς και να κάνει σαφή αναφορά στη δυνατότητα χρήσης του.
Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούμε ότι σκοπίμως γίνεται διακριτική προώθηση συγκεκριμένου
εμπορικού λογισμικού, νοθεύεται ο ανταγωνισμός, δημιουργείται ζημία για τη δημόσια διοίκηση και
διαβεβαιώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης
ανοικτού λογισμικού με το κλειστό και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος ΔΣ
Θεόδωρος Καρούνος
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