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Θέμα: Αποκλεισμός Ανοικτού Λογισμικού στην Διακήρυξη υπ'αριθ. ΔΠΛΡ-5752000018

Επικοινωνούμε μαζί σας από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα

(ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ 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. Παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο

γνώσης  και  πλατφόρμα  διαλόγου  για  τις  ανοιχτές  τεχνολογίες.  Ιδρύθηκε  το  2008  από  29

Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς.

Η παρούσα επιστολή αφορά την Διακήρυξη υπ'αριθ. ΔΠΛΡ-5752000018 και το έργο: ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (SIEM-SECURITY

INFORMATION AND EVENT MANAGEME NT SYSTEM)". 
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Στις προδιαγραφές υλοποίησης του έργου αναφέρεται (σελίδα 21) ότι απαιτείται η λύση να μην

είναι ανοικτού κώδικα.

Είναι,  τελείως  ακατανόητο  και  απρόσφορο  να  διακηρύσσεται  κάτι  τέτοιο  και  χωρίς  καμία

αιτιολόγηση.

Είναι, επίσης, ακατανόητο γιατί θα πρέπει να υποστηρίζεται μια άποψη που είναι βλαπτική για τον

φορολογούμενο και  για την ελληνική επιχείρηση και να μην ενισχύεται  μια πολιτική που μόνο

οφέλη μπορεί να έχει για τη χώρα. 

Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τον τόπο έχουμε άμεση ανάγκη από πολιτικές και δράσεις που

μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της οικονομίας μέσα από τη λειτουργία

των λύσεων του ανοιχτού λογισμικού.

Το  Ελεύθερο  Λογισμικό/  Λογισμικό  Ανοιχτού  Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ)  και  μάλιστα  το  λειτουργικό

σύστημα linux είναι λογισμικό που το προμηθεύεται κάποιος δωρεάν, χωρίς δηλαδή να αγοράσει

κάποια άδεια χρήσης και στο οποίο οποιαδήποτε εταιρεία ή προγραμματιστής μπορεί να επέμβει

προκειμένου να το προσαρμόσει, να το βελτιώσει και να το καταστήσει χρήσιμο για αυτόν. Το

Linux  δουλεύει  και  μοιάζει  στη  χρήση  του  με  οποιοδήποτε  από  τα  “κλειστά”  λειτουργικά

συστήματα, δηλαδή το Microsoft Windows ή το λειτουργικό σύστημα της Apple.

Απλά δεν υπάρχει αρχικό κόστος για την άδεια χρήσης.

Το ανοιχτό λογισμικό αξιοποιεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό και δεν απαιτεί συνεχείς αναβαθμίσεις

για  τις  νέες  εκδόσεις  όπως  του  εμπορικού  λογισμικού.  Συμβάλλει  πρόσθετα  στην  τοπική

απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς η τεχνική υποστήριξη που απαιτείται παρέχεται

από στελέχη της της εταιρείας σας ή/και από ελληνικές-ευρωπαϊκές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο

δεν επιβαρύνεται το εμπορικό έλλειμμα με άσκοπες εισαγωγές εξοπλισμού και λογισμικού. Και

κάτι που γνωρίζουν σχεδόν όλοι είναι ότι τα ανοιχτά λογισμικά είναι πλέον συμβατά με τα πιο

πολλά  εμπορικά  λογισμικά  και  υπερκαλύπτουν  τις  απαιτήσεις  του  99% των  εργαζομένων  σε
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οποιαδήποτε θέση. Στο wiki της ΕΕΛ/ΛΑΚ   και στην Wikipedia υπάρχουν πίνακες με τα ισοδύναμα

λογισμικά προκειμένου να ενημερωθείτε αλλά και να τους συμπληρώσετε, εφόσον το επιθυμείτε.

Με την επιστολή μας αυτή ζητούμε την απόσυρση της διακήρυξης και την διόρθωση της.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ σε συνεργασία με τα μέλη της, ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα (κατάλογος με όλα τα

μέλη στο http://go.eellak.gr/meli)  μπορεί  να σας ενημερώσει  για τα σημαντικά οφέλη από την

χρήση του ανοιχτού λογισμικού για την εταιρεία σας και για την Ελληνική οικονομία συνολικά.

Με εκτίμηση,        

  Ο Πρόεδρος ΔΣ       

 Διομήδης Σπινέλλης  
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