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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απάντηση του ΣΔΟΕ στην επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ σχετικά με 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 είχε 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, 
είχε στείλει επιστολή στο ΣΔΟΕ στην οποία πρότεινε την αναδιαμόρφωση του περιεχομένου 
του  εγγράφου  ώστε  να  προβλέπεται  και  η  απογραφή  προγραμμάτων  Ελεύθερου 
Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Το έντυπο που είχε  σταλεί  από την  Διεύθυνση  Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ δεν 
προέβλεπε στην υπεύθυνη δήλωση απογραφής που καλούνται να συμπληρώσουν οι 
φορείς τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ καθώς υπήρχε ρητή απαίτηση του τιμολογίου 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. 

Η απάντηση στις προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ από την Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ 
αναφέρει ότι η χρήση προγραμμάτων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα 
(ΕΛ/ΛΑΚ) αντιμετωπίζεται ισότιμα με τη χρήση εμπορικού λογισμικού.

Λαμβάνοντας υπόψιν την απάντηση η ΕΕΛ/ΛΑΚ πρότεινε στο ΣΔΟΕ να ενημερώσει όλους 
τους  φορείς  (εγγράφως αλλά  και  ηλεκτρονικά  μέσα  από  την  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου 
Οικονομικών), στους οποίους έχει σταλεί η αρχική επιστολή υποβολής στοιχείων των αδειών 
χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς τους, ότι το 
Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι ισοδύναμο του εμπορικού λογισμικού 
και αρκεί η καταχώριση της ονομασίας του λογισμικού και της άδειας χρήσης με την οποία 
διατίθεται.

Επίσης προτάθηκε στο ΣΔΟΕ στη δήλωση απογραφής λογισμικού να διευκρινιστεί ότι όταν 
πρόκειται για   Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στο πεδίο που αφορά την 
ονομασία  προγράμματος  και  την  εταιρεία  παραγωγής  προγράμματος  θα  αναγράφεται  το 
όνομα του προγράμματος και  η πηγή (αποθετήριο) από το οποίο αποκτήθηκε (π.χ.  Libre 
Office,  http://el.libreoffice.org/)  ενώ  στο  πεδίο  που  ζητείται  να  αναγραφεί  ο  αριθμός 
παραστατικού αγοράς και η επωνυμία του προμηθευτή θα αναγράφεται το όνομα της άδεια 
χρήσης του λογισμικού (π.χ. LGPL). 

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  
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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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