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Αθήνα, 05 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.357/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
Προϊστάμενο Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, κ. Ιωάννη Πρωτοψάλτη
Θέμα: Παρέμβαση σχετικά με το έγγραφο με θέμα “Πρόσκληση υποβολής στοιχείων: α.
των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] που
χρησιμοποιεί η εταιρεία σας και β. των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς τους.”
Αξιότιμε κ. Καραμάνο,
Επικοινωνούμε μαζί σας έπειτα από ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία Ελεύθερου
Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) από μέλη μας σχετικά με την
με Αρ. Πρωτ. 11700/Δ3Β/640-2075/10-10-2012 επιστολή που έστειλε η Διεύθυνση Ειδικών
Υποθέσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
απογραφής αδειών χρήσης προγραμμάτων λογισμικού.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, η οποία ιδρύθηκε το 2008, αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα,
Τεχνολογικά Ιδρύματα και κοινωφελείς φορείς, αναλυτικά τα μέλη είναι στο δικτυακό τόπο
www.eellak.gr. Είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει
στην προώθηση, ανάπτυξη και χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου
και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής (open hardware) στην εκπαίδευση, το δημόσιο
τομέα και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και
πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, συνεργάζεται με τα Creative Commons (http://wiki.creativecommons.org/Greece)
προωθώντας τις άδειες Creative Commons στην Ελλάδα. Οι άδειες Creative Commons
αποτελούν τυποποιημένα νομικά εργαλεία που επιτρέπουν στο δημιουργό να επιλέξει ο ίδιος τον
τρόπο με τον οποίο θα διαθέτει το πνευματικό του δημιούργημα (από μουσική και κείμενο μέχρι
οπτικό-ακουστικά και καλλιτεχνικά έργα). Κατά αυτό τον τρόπο αυξάνεται η προσβασιμότητα στο
περιεχόμενο και επιτρέπεται η νόμιμη χρήση περιεχομένου σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης,
όπως ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, και πλατφόρμες συμμετοχικής δημιουργίας (wikis, κλπ).
Επίσης η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA ASSOCIATION
(http://www.communia-association.org/). Το Communia Association είναι μη κερδοσκοπικός
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οργανισμός που έχει ως στόχο την προώθηση, ενίσχυση και εμπλουτισμό των Δημοσίων Αγαθών
- Public Domain (Δημόσια Πληροφορία η οποία είναι ελεύθερη πνευματικών δικαιωμάτων περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο http://publicdomainmanifesto.org/manifesto).
Με την υιοθέτηση λύσεων Ανοιχτού Λογισμικού προκύπτουν σημαντικά οικονομικά
οφέλη, τόσο από την εξοικονόμηση πόρων, καθώς δεν δημιουργούνται απαιτήσεις για την αγορά
και ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού, αλλά και από την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας,
καθώς δίνεται η δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παραμετροποιούν και
προσαρμόζουν ανοιχτό λογισμικό να αναπτύσσουν τεχνογνωσία και υπηρεσίες που είναι
αξιοποιήσιμες και διεθνώς.
Πολλές μελέτες έχουν δείξει τη θετική συνεισφορά του Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού
Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην οικονομία, ιδιαίτερα σε χώρες με μικρότερα παραγωγικά
μεγέθη, όπως η Ελλάδα. Η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, εκτός από το οικονομικό όφελος, λόγω του τρόπου
απόκτησης, παρέχει πιο πολλές επιλογές χωρίς να κλειδώνονται τα δεδομένα σε ένα
συγκεκριμένο λογισμικό, ενώ δίνει πλήθος πλεονεκτημάτων σε θέματα ασφάλειας, πολλαπλών
επιλογών στην συντήρηση, δυνατότητα εσωτερικής ανάπτυξης κλπ. Το πιο σημαντικό είναι ότι
η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και βοηθάει την τοπική αγορά
πληροφορικής. Αντί τα χρήματα να καταλήγουν σε ελάχιστες εταιρείες κατασκευής
λογισμικού (σχεδόν αποκλειστικά στο εξωτερικό), διοχετεύονται σε τοπικές εταιρείες που
παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και παραμετροποίησης του λογισμικού συμβάλλοντας
έτσι στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην μείωση του εμπορικού ελλείμματος.
Με βάση τα παραπάνω θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενώ θεωρούμε θετική την απόφασή
σας για καταγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιείται από δημόσιους φορείς και εταιρείες, ως
μέτρο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, η συγκεκριμένη επιστολή που έχει αποσταλεί από
την υπηρεσία σας δεν προβλέπει 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.
Λαμβάνοντας υπόψιν την περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης που διανύουμε κρίνουμε ότι είναι
σκόπιμο το ΣΔΟΕ να παροτρύνει τους δημόσιους φορείς και τις εταιρείες να χρησιμοποιούν
ΕΛ/ΛΑΚ το οποίο καλύπτεται από νόμιμες άδειες χρήσης και παρέχει σημαντικά οικονομικά και
όχι μόνο οφέλη, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές, και να αποφεύγονται πρακτικές που
έμμεσα εξυπηρετούν συμφέροντα εταιρειών κλειστού λογισμικού και ειδικότερα
εισαγόμενων εμπορικών προϊόντων.
Προτείνουμε να αναδιαμορφώσετε την επιστολή σας ώστε να είναι σαφές ότι είναι νόμιμη η χρήση
ανοιχτού λογισμικού και στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης απογραφής αδειών χρήσης
προγραμμάτων λογισμικού να προβλέπεται και η απογραφή προγραμμάτων ΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης η
απογραφή και η επεξεργασία των δηλώσεων θα διευκολυνόταν εάν η καταχώριση των στοιχείων
πραγματοποιείτο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής με πιστοποίηση με τους κωδικούς του TAXIS,
καθώς με ανάλογο τρόπο λειτουργεί και η εφαρμογή της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων.
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Ο πρόεδρος ΔΣ
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