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Θέμα: Πιστοποίηση των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ
Αξιότιμε κ. Χασάπη,
Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο
“Κεντρων Πιστοποίησης Μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας
και
Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)”
που
έχει
αναρτηθεί
στη
διεύθυνση
http://com2cert.cti.gr/images/pdf/prosklisiKEPIS_175_20150225.pdf. Στον πίνακα των ελάχιστων
τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού των εργαστηρίων πληροφορικής αναγράφεται ρητά ότι θα
πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο μόνο το λογισμικό και λειτουργικό σύστημα κλειστού κώδικα
συγκεκριμένης εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από την ένταξη στο μητρώο τα
εργαστήρια που λειτουργούν με Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
http://ts.sch.gr/wiki/Linux
Προτείνουμε να εξετάσετε την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού των
εργαστηρίων της πρόσκλησης ώστε να συμπεριληφθούν και τα σχολικά εργαστήρια που έχουν
υιοθετήσει το ανοιχτό λογισμικό και να συμπεριληφθούν στις πιστοποιήσεις και τα πιο δημοφιλή
λογισμικά ανοιχτού κώδικα.
Πολλές μελέτες έχουν δείξει τη θετική συνεισφορά του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην οικονομία, ιδιαίτερα σε χώρες με μικρότερα παραγωγικά μεγέθη,
όπως η Ελλάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλει στην τοπική
ανάπτυξη και βοηθάει την τοπική αγορά πληροφορικής. Αντί τα κονδύλια να καταλήγουν
σε ελάχιστες εταιρείες κατασκευής λογισμικού, σχεδόν αποκλειστικά στο εξωτερικό, με την
επιλογή υπηρεσιών υποστήριξης και παραμετροποίησης ανοιχτού λογισμικού
διοχετεύονται πόροι σε τοπικές εταιρείες συμβάλλοντας στην δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και στην μείωση του εμπορικού ελλείμματος. Με δεδομένο το γεγονός ότι σχεδόν το
σύνολο των μεγάλων κατασκευαστών λογισμικού βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει
υιοθετηθεί εδώ και αρκετά χρόνια η χρήση του ελεύθερου λογισμικού ως ευρωπαϊκή στρατηγική
http://www.ellak.gr

για την αποφυγή εκροής κεφαλαίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, η δημιουργία φοβικού κλίματος στη χρήση ελεύθερου
λογισμικού και η παρεμπόδιση χρήσης του για σημαντικές λειτουργίες της εκπαίδευσης και της
Δημόσιας Διοίκησης είναι αντίθετη στο ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Ο αποκλεισμός
οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας και η μη ισότιμη αντιμετώπιση του ανοιχτού λογισμικού
οδηγεί στη defacto εξυπηρέτηση συμφερόντων της μοναδικής εταιρίας που παρέχει το
αναφερθέν στην πρόσκλησή σας κλειστό λογισμικό με ότι συνέπειες ηθικές και θεσμικές
έχει αυτό.
Με δεδομένο ότι και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας σε
πρόσφατη επιστολή προς το ΒΗΜΑ έχει εκφράσει τη ρητή υποστήριξη του στην ουδετερότητα
στην επιλογή ανοιχτού ή κλειστού λογισμικού περιμένουμε να δείξετε την ανάλογη ευαισθησία και
να αντιμετωπίσετε το θέμα του αποκλεισμού του ΕΛ/ΛΑΚ από τα εργαστήρια πληροφορικής της
χώρας.
Είμαστε στην διάθεσή σας, σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ ( http://go.eellak.gr/meli) για
οποιαδήποτε διευκρίνιση και αρωγή σχετικά με το εν λόγω θέμα.
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