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Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ. 69/ΘΚ
Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης
Θέμα: Διοργάνωση δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ανέργους
Αξιότιμε κύριε Σκουρλέτη,

Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) η οποία ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά
Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς, και είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που έχει ως κύριο στόχο 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.

Η παρούσα επιστολή είναι συνέχεια επιστολής που είχαμε στείλει στις 16 Δεκεμβρίου 2014 (αρ.
πρωτ. 423/ΘΚ) στον Διοικητή του ΟΑΕΔ καθώς και στην προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου
εργασίας από την οποία δε λάβαμε απάντηση στο αίτημα που αναλύουμε παρακάτω.

Σε

συνέχεια

του

Δελτίου

Τύπου

(http://www.oaed.gr/images/NEA-

ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/prosklisi_OAED.pdf) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με ημερομηνία ανάρτησης 4
Δεκεμβρίου 2014 επιβεβαιώνεται η συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού και της «Microsoft Hellas» με στόχο την προώθηση δράσεων για την ενίσχυση των
δεξιοτήτων σε ανέργους πάνω στις νέες τεχνολογίες και στην πληροφορική.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ χαιρετίζει και υποστηρίζει οποιαδήποτε προσπάθεια προς την κατεύθυνση της
εκμάθησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής που θα επιφέρουν χρήσιμα εργαλεία σε
ανέργους. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή κινείται προς μια ιδιόκτητη, κλειστή τεχνολογία.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη μετακίνηση της δημόσιας, και σε πολλές περιπτώσεις και
της ιδιωτικής, ψηφιακής πληροφορίας προς τα ανοιχτά πρότυπα σε χώρες της Ευρώπης, αλλά και
παγκοσμίως. Ο Δήμος της Τουλούζ ολοκλήρωσε φέτος πρόγραμμα μετάπτωσης σε 10.000
σταθμούς

εργασίας

από

ιδιόκτητο

λογισμικό

σουίτας

γραφείου

σε

ανοιχτό

λογισμικού,

εξοικονομώντας 1.000.000€ σε τρία χρόνια από αγορά αδειών χρήσης. Ο Δήμος Τεργέστης
εξοικονόμησε, αντίστοιχα, 900.000€ από τη μετάβαση σε ανοιχτό λογισμικό σουίτας γραφείου. Η
κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας αποφάσισε να χρησιμοποιούνται μόνο ανοιχτά πρότυπα για τα
έγγραφα του δημόσιου τομέα, ενώ η Νότια Κορέα παίρνει αποστάσεις από το ιδιόκτητο λογισμικό
προκειμένου να αποφύγει το κλείδωμα και την εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές.

Η μετάπτωση των εφαρμογών γραφείου σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα, είναι κίνηση που θα
μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη για τη 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.

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 τη δημόσια διοίκηση με το αντίστοιχο εμπορικό πρόγραμμα Microsoft Office 2010.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
οφείλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης και παροχής κατάρτισης σε ανοιχτές
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τεχνολογίες. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση από το δημόσιο, για την
παροχή πιστοποίησης της χρήσης LibreOffice, ενώ παράλληλα παρέχεται εκπαίδευση από πολλούς
οργανισμούς και εταιρείες.

Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την άμεση διευκρινιστική
απάντηση που θα αναφέρει τους λόγους χρήσης κλειστών λογισμικών και όχι ανοιχτού λογισμικού,
όπως είναι το Libre Office. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνεται προώθηση συγκεκριμένου
εμπορικού λογισμικού.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της (http://go.eellak.gr/meli) μπορεί και θέλει να στηρίξει αυτή
την προσπάθεια θέτοντας στην υπηρεσία σας τις γνώσεις, την εμπειρία και το δίκτυο
εμπειρογνωμόνων και κοινοτήτων που διαθέτει.

Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος ΔΣ

Θεόδωρος Καρούνος
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