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Το δημόσια χρηματοδοτούμενο λογισμικό να διανέμεται με ελεύθερες άδειες χρήσης:
Κάλεσμα για συμμετοχή στην καμπάνια Public Money- Public Code του FSFE

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ, μαζί με 40 οργανισμούς από όλη την
Ευρώπη και χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες, συμμετέχει και στηρίζει την καμπάνια Publiccode.eu
του Free Software Foundation Europe, για να διατίθεται ο κώδικας που έχει πληρωθεί με δημόσια
χρήματα ως ελεύθερο λογισμικό.
Οι ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρονται και χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες διοικήσεις
αποτελούν την κρίσιμη υποδομή των δημοκρατικών εθνών του 21ου αιώνα. Προκειμένου να
δημιουργηθούν αξιόπιστα συστήματα, οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν
πλήρη έλεγχο του λογισμικού και των συστημάτων πληροφορικής στον πυρήνα της κρατικής
ψηφιακής υποδομής. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει λόγω περιοριστικών αδειών λογισμικού
που:
 Απαγορεύουν την κοινή χρήση και την ανταλλαγή του πηγαίου κώδικα που
χρηματοδοτείται από το δημόσιο. Αυτό εμποδίζει τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων
διοικήσεων και παρεμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη.
 Υποστηρίζουν μονοπωλιακές τακτικές εμποδίζοντας τον ανταγωνισμό. Ως αποτέλεσμα,
πολλές διοικήσεις εξαρτώνται από λίγες εταιρείες.
 Αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των ψηφιακών μας υποδομών, απαγορεύοντας
την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο, τον εντοπισμό και
την διόρθωση κενών ασφαλείας και backdoors.

Χρειαζόμαστε λογισμικό που να ευνοεί την ανταλλαγή καλών ιδεών και λύσεων. Με αυτόν
τον τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες πληροφορικής για όλους τους
Ευρωπαίους πολίτες. Χρειαζόμαστε λογισμικό που εγγυάται την ελευθερία επιλογής, πρόσβασης
και ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε λογισμικό που βοηθά τις δημόσιες διοικήσεις να
ανακτήσουν τον πλήρη έλεγχο της κρίσιμης ψηφιακής τους υποδομής, επιτρέποντάς να
γίνουν ανεξάρτητες από μια χούφτα εταιρειών.

Το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα είναι ένα σύγχρονο δημόσιο αγαθό
που επιτρέπει σε όλους να το χρησιμοποιούν, να το μελετούν, να το μοιράζονται και να
βελτιώνουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
 Οι άδειες χρήσης του ελεύθερου λογισμικού και του λογισμικού ανοιχτού κώδικα παρέχουν
διασφαλίσεις έναντι του κλειδώματος σε υπηρεσίες συγκεκριμένων εταιρειών που
χρησιμοποιούν περιοριστικές άδειες για την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού.
 Το Ελεύθερο Λογισμικό και το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα διασφαλίζει ότι ο πηγαίος
κώδικας είναι προσβάσιμος έτσι ώστε τα backdoors και τα κενά ασφαλείας να
μπορούν να επιδιορθωθούν χωρίς να εξαρτώνται από έναν πάροχο υπηρεσιών.

Οι δημόσιοι οργανισμοί χρηματοδοτούνται μέσω των φόρων και πρέπει να ξοδεύουν κεφάλαια με
τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Εάν πρόκειται για δημόσιο χρήμα, θα πρέπει να είναι
και δημόσιος ο κώδικας!

Για αυτούς τους λόγους το FSFE και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ. καλούν
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https://publiccode.eu/openletter/ και να ζητήσουν από τους αντιπροσώπους τους την «Εφαρμογή
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αναπτύσσεται για το δημόσιο τομέα πρέπει να διατίθεται με άδεια χρήσης ελεύθερου και
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Η πρόταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών είναι για λογισμικά που αναπτύσσονται
αποκλειστικά για χρήση από φορείς του δημόσιου τομέα, ο πηγαίος κώδικας να εναποτίθεται σε
δημόσιο αποθετήριο (όπως γίνεται στο Υπουργείο Παιδείας, https://github.com/itminedu) και να
προσφέρονται με ανοιχτή άδεια EUPL (https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl). Επίσης σε όλα
τα έργα (λογισμικού, περιεχομένου ή/και δεδομένων) που χρηματοδοτούνται δημόσια, προτείνουμε
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Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30
Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των
Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων 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. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την
υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και
ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου
Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data
Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-wedo/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).
Επικοινωνία: Βιβή Πετσιώτη: 210 7474-271, info at ellak.gr

