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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρέμβαση της ΕΕΛ/ΛΑΚ σχετικά με το έγγραφο του ΣΔΟΕ για την απογραφή αδειών 

χρήσης προγραμμάτων λογισμικού

Η  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα  (ΕΕΛ/ΛΑΚ, 
www.eellak.gr) στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού 
λαμβάνοντας υπόψιν επιστολή  που έχει σταλεί σε δημόσιους φορείς και εταιρείες από τη 
Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) για 
την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης απογραφής αδειών χρήσης προγραμμάτων λογισμικού, 
έστειλε  επιστολή στο ΣΔΟΕ στην οποία προτείνει την αναδιαμόρφωση του περιεχομένου του 
εγγράφου  ώστε  να  προβλέπεται  και  η  απογραφή  προγραμμάτων  Ελεύθερου 
Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Η συγκεκριμένη επιστολή που έχει αποσταλεί από την Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων 
του  ΣΔΟΕ  δεν  προβλέπει  στην  υπεύθυνη  δήλωση  απογραφής  που  καλούνται  να 
συμπληρώσουν  οι  φορείς  τη  χρήση  ΕΛ/ΛΑΚ  καθώς  απαιτείται  ρητά  το  τιμολόγιο 
αγοράς του λογισμικού, κάτι που δεν υπάρχει στην περίπτωση χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ αφού 
τα  λογισμικά  είναι  ελεύθερα  διαθέσιμα  μέσω  “κατεβάσματος”  (download)  από 
σχετικούς ιστότοπους και αποθετήρια, ενώ τιμολόγιο υπάρχει μόνο στην περίπτωση 
που έχει πραγματοποιηθεί προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. 

Επίσης λαμβάνοντας υπόψιν την περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης που διανύουμε κρίνουμε 
ότι είναι σκόπιμο το ΣΔΟΕ να αντιμετωπίζει ισότιμα τα προγράμματα ΕΛ/ΛΑΚ με δεδομένο ότι 
αυτά καλύπτονται  από νόμιμες άδειες χρήσης και  παρέχουν σημαντικά οικονομικά και  όχι 
μόνο  οφέλη,  προσφέροντας  εναλλακτικές  επιλογές,  και  να  αποφεύγει  πρακτικές  που 
έμμεσα  εξυπηρετούν  συμφέροντα  εταιρειών  κλειστού  λογισμικού  και  ειδικότερα 
εισαγόμενων εμπορικών προϊόντων.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει στο ΣΔΟΕ την αναδιαμόρφωση της επιστολής ώστε να είναι σαφές ότι  
είναι  νόμιμη  η  χρήση  ανοιχτού  λογισμικού.  Προτείνεται  επίσης  στο  ΣΔΟΕ  η  χρήση 
διαδικτυακής  εφαρμογής η  οποία  θα  διευκόλυνε  την  απογραφή και  την επεξεργασία  των 
δηλώσεων και η οποία θα μπορούσε να λειτουργεί με πιστοποίηση με τους κωδικούς του 
TAXIS,  όπως  με  ανάλογο  τρόπο  λειτουργούν  και  άλλες  εφαρμογές  ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης του Δημόσιου Τομέα.

Εάν δεν διορθωθεί το έγγραφο του ΣΔΟΕ ώστε να αντιμετωπίζει ισότιμα το ανοιχτό λογισμικό 
η ΕEΛ/ΛΑΚ θα αξιοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ 
H  μη  κερδοσκοπική  Εταιρεία  Ελεύθερου  Λογισμικού/Λογισμικού  Ανοικτού  Κώδικα  
(http://eellak.gr/,  ΕΕΛ/ΛΑΚ) ιδρύθηκε  το  2008  από  25  Πανεπιστήμια,  Ερευνητικά  Κέντρα  και  
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη  
του  Ελεύθερου  Λογισμικού,  του  Ανοιχτού  Περιεχομένου 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.  Συνεργάζεται επίσης με τα  Creative Commons και είναι ιδρυτικό μέλος του 
COMMUNIA.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr
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