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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρέμβαση της ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη χρήση Εφαρμογών
Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στα Δημόσια Νοσοκομεία
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 ενημέρωση που είχε σχετικά με την απαγόρευση
εγκατάστασης και χρήσης εφαρμογών Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
(ΕΛ/ΛΑΚ) σε δημόσιο νοσοκομείο, έστειλε επιστολή προς τη διοίκηση του νοσοκομείου
αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους η απόφαση για την απαγόρευση χρήσης
ΕΛ/ΛΑΚ είναι λανθασμένη και εξηγώντας τα οφέλη της χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ. Η
επιστολή κοινοποιήθηκε και στους αρμόδιους υπουργούς Υγείας και Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο λόγος της απαγόρευσης εγκατάστασης και χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο νοσοκομείο είναι η
εσφαλμένη του πληροφόρησή ως προς τη νομιμότητα της χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ. Η
διοίκηση του νοσοκομείο φαίνεται να αγνοεί ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
(ΣΔΟΕ) αποδέχεται τις άδειες ΕΛ/ΛΑΚ ως νόμιμες άδεις και άρα το ΕΛ/ΛΑΚ ως λογισμικό που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ καθιστά σαφές ότι το επιχείρημα αυτό δεν έχει οποιαδήποτε νομική βάση, δε
στηρίζεται σε οποιαδήποτε απόφαση ή οδηγία του ΣΔΟΕ και δημιουργεί αδικαιολόγητα έξοδα
για τον Έλληνα φορολογούμενο σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για όλη την Ελληνική
κοινωνία.
Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης που
διανύει η χώρα η ΕΕΛ/ΛΑΚ δηλώνει ότι είναι αναγκαίο στους δημόσιους φορείς να
ενθαρρύνεται η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, το οποίο καλύπτεται από νόμιμες άδειες χρήσης και
παρέχει σημαντικά οικονομικά και όχι μόνο οφέλη.

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

