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Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.373/ΘΚ 

Προς: Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος, κ.  Ευάγγελο Καραμάνο

Κοιν/ση: Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα
   Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.  
   Μανούσο Βολουδάκη
   Ειδικό Γραμματέα Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Στυλιανό  
   Στασινόπουλο
   Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, κ. Χάρη Θεοχάρη
   Προϊστάμενο Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, κ. Ιωάννη Πρωτοψάλτη

Θέμα: Παροχή στοιχείων σχετικά με την με αρ. Πρωτ. 11700/Δ3Β/10-10-2012 πρόσκληση 
για υποβολή απογραφής λογισμικού

Αξιότιμε κ. Καραμάνο,

Επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με το έγγραφο  που λάβαμε ως απάντηση στην με αρ. Πρωτ. 
357/ΘΚ/05-12-2012 επιστολής μας. 

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας σχετικά με τα θέματα 
που  αφορούν  το  Ελεύθερο  Λογισμικό  /  Λογισμικό  Ανοιχτού  Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ)  τα  οποία  σας 
αναφέραμε στην επιστολή μας. 

Στην απάντησή σας αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.21212/93 
(όπως  αυτός  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει)  η  χρήση  των  προγραμμάτων  λογισμικού 
Ελεύθερου  Λογισμικού  /  Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ)  δεν  δημιουργεί  θέμα 
καταπάτησης  πνευματικών  δικαιωμάτων  και  πειρατείας  λογισμικού  κι  επομένως 
αντιμετωπίζεται   ισότιμα  με  τη  χρήση  εμπορικού λογισμικού. Προτείνουμε  λοιπόν  η 
υπηρεσία σας να ενημερώσει όλους τους φορείς που έχει σταλεί η  αρχική πρόσκληση υποβολής 
στοιχείων των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] και των αντίστοιχων 
τιμολογίων αγοράς τους, ότι το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι ισοδύναμο 
του εμπορικού λογισμικού κι επομένως δεν δημιουργούνται απαιτήσεις προσκόμισης τιμολογίων 
αγοράς του.

Επίσης σας προτείνουμε στην υπεύθυνη δήλωση απογραφής λογισμικού να διευκρινιστεί ότι όταν 
πρόκειται για απογραφή Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού 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 
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αγοράς  και  η  επωνυμία  του  προμηθευτή  θα  αναγράφεται  το  όνομα  της  άδεια  χρήσης  του 
λογισμικού (π.χ. LGPL). 

Για τη διευκόλυνση και την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων προτείνουμε επίσης να  
αναρτηθεί και μία επεξήγηση σχετικά με τη χρήση και απογραφή των προγραμμάτων Ελεύθερου 
Λογισμικού  /  Λογισμικού  Ανοιχτού  Κώδικα  (ΕΛ/ΛΑΚ)  στο  δικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου 
Οικονομικών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

           Με εκτίμηση,        
Ο πρόεδρος ΔΣ            

Θεόδωρος Καρούνος      
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