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Δελτίο Τύπου
Θέμα: Ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξοικονομεί 670 ευρώ ανά υπάλληλο χάρη στη
χρήση Ελεύθερου Λογισμικού.
Από το 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία Στρατηγική για την υποστήριξη
της χρήσης “Ελεύθερου Λογισμικού”, γνωστού και ως “Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα”,
δηλαδή προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
να αντιγραφούν, να μελετηθούν, να τροποποιηθούν και να αναδιανεμηθούν χωρίς
περιορισμούς, εν αντιθέσει με το “Κλειστό Λογισμικό”, που κατασκευάζεται και πωλείται
από εταιρείες με κύριο σκοπό το κέρδος.
Η χρήση Ελεύθερου Λογισμικού από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα συνιστά άκρως
συμφέρουσα επιλογή όχι μόνο από τεχνικής, αλλά και από οικονομικής άποψης, δεδομένου
ότι η λειτουργική και η δημοσιονομική ωφέλεια που μπορεί να προκύψει σε βάθος χρόνου
χάρη στην πλήρη ανεξαρτησία από προμηθευτές και μονοπώλια Κλειστού Λογισμικού είναι
τεράστια.
Και αυτό διότι οι εφαρμογές Ελεύθερου Λογισμικού αξιοποιούν κατά κανόνα υπάρχουσες
υποδομές και δεν απαιτούν πρόσθετες κοστοβόρες επενδύσεις, αναπτύσσονται σε μεγάλη
κλίμακα και συντηρούνται με μηδαμινό κόστος, επιδέχονται συνεχούς βελτίωσης και
περαιτέρω ανάπτυξης με απλά μέσα, διασφαλίζουν υψηλή διαλειτουργικότητα
προγραμμάτων και υπηρεσιών με ασφάλεια και αξιοπιστία, ενώ την ίδια στιγμή ευνοούν την
υιοθέτηση και την τυποποίηση καλών πρακτικών στη Δημόσια Διοίκηση.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια εφαρμογές Ελεύθερου
Λογισμικού για την ανάπτυξη και λειτουργία τόσο του βασικού Πληροφοριακού του
Συστήματος όσο και για την επιτέλεση πλήθους υποστηρικτικών λειτουργιών. Παράλληλα,
η Αρχή έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση σχετικών λύσεων και στις εφαρμογές γραφείου,
χρησιμοποιώντας τη σουίτα προγραμμάτων “OpenOffice”, σε αντικατάσταση του
αντίστοιχου εμπορικού προϊόντος “MS Office” της Microsoft.
Κατά τον τρόπο αυτόν, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δεν αποτελεί μόνο εκφραστή μιας
σύγχρονης διεθνούς τάσης, που ενθαρρύνει ολοένα περισσότερο τη χρήση Ελεύθερου
Λογισμικού, αλλά συνιστά ταυτόχρονα παράδειγμα συνετούς χρήσης των δημόσιων πόρων
και εξορθολογισμού των δαπανών, σε μία ιδιαιτέρως δύσκολη και επίπονη για τη χώρα
οικονομική συγκυρία.
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