
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ευρωκοινοβουλίο να προστατεύσει την ευρωπαϊκή οικονομία από τις 
πατέντες λογισμικού - Οι έλληνες ευρωβουλευτές να εφαρμόσουν το 
Σύνταγμα της χώρας

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

Στις 6 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει την τελευταία ευκαιρία να εμποδίσει την 
πρόταση οδηγίας για τις Πατέντες Λογισμικού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αν η πρόταση γίνει 
δεκτή, η Ευρωπαϊκή Οικονομία θα δεχθεί ισχυρότατο πλήγμα σε όφελος των ΗΠΑ και 
της Ιαπωνίας. Ο ανταγωνισμός θα μειωθεί και το κόστος του λογισμικού θα αυξηθεί δραματικά. 
Η επιστημονική έρευνα θα οπισθοδρομήσει καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πατέντες από ΗΠΑ και 
Ιαπωνία θα επιβληθούν στην Ευρώπη. Η στρατηγική της Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στις 
τεχνολογικές εξελίξεις θα καταρρεύσει. Η συμμετοχή στην Κοινωνία της Πληροφορίας θα γίνει 
άπιαστο όνειρο για την πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών. 

Η ευρωπαϊκή προοπτική κινδυνεύει πολύ περισσότερο από την προτεινόμενη οδηγία παρά από 
την  απόρριψη του  Ευρωσυντάγματος  καθώς  οδηγεί  σε  μια  τεχνολογικά  υποδουλωμένη 
Ευρώπη, στην οποία η καινοτομία, ο ανταγωνισμός, η έρευνα και η ανάπτυξη λογισμικού θα 
ασφυκτιούν  από  τον  έλεγχο  γιγαντιαίων  αμερικανικών  και  ιαπωνικών  επιχειρήσεων  με 
χαρτοφυλάκια εκατοντάδων χιλιάδων ήδη κατοχυρωμένων πατεντών λογισμικού. Οι έλληνες 
ευρωβουλευτές καλούνται να απορρίψουν την προτεινόμενη οδηγία επιμένοντας στην αρχική 
θέση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  του  Σεπτεμβρίου  2003,  αποδεικνύοντας  έμπρακτα  το 
ενδιαφέρον τους για τα συμέροντα των ευρωπαίων πολιτών.

Επιπλέον, είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν αυτή τη στάση από το ίδιο το σύνταγμα της Ελλάδας 
το οποίο, στο άρθρο 5Α, ρητά αναφέρει ότι: «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία 
της  Πληροφορίας.  Η  διευκόλυνση  της  πρόσβασης  στις  πληροφορίες  που  διακινούνται 
ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του 
Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.» Η προτεινόμενη 
οδηγία, με τους νομικούς φραγμούς που θα επιβάλει στη παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση των 
πληροφοριών  που  διακινούνται  ηλεκτρονικά,  πλήττει  το  δικαίωμα  συμμετοχής  των 
πολιτών  στην  Κοινωνία  της  Πληροφορίας χωρίς  οι  φραγμοί  αυτοί  να  εμπίπτουν  στις 
εγγυήσεις των άρθρων 9, 9Α και 19. 

Οι προτάσεις μας, καθώς και αναλύσεις για τις τροπολογίες που έχουν ήδη κατατεθεί υπάρχουν 
στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europarl.ffii.org/amendments.en.html 

Ζητούμε,  λοιπόν,  από  τους  έλληνες  ευρωβουλευτές  να  εφαρμόσουν  το  Σύνταγμα  και  να 
προστατεύσουν το  μέλλον μας,  υποστηρίζοντας  σθεναρά  την  αρχική  θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ότι οι πατέντες λογισμικού δεν επιδέχονται διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Μόνιμη θέση αυτού του δελτίου: http://epatents.hellug.gr/pages/pr_2005-06-29/
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FFII Παράρτημα Ελλάδας

- Δημήτρης Γλέζος, Συντονιστής
τηλ. 6974632169
- Αντώνης Χριστοφίδης, Συντονιστής
τηλ. 6979924665

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

- Νεκτάριος Μουμουτζής, Πρόεδρος,
τηλ. 6948044562
- Γιώργος Ανδρεαδάκης, Γεν. Γραμματέας
τηλ. 6944141219

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλ. Μηχανικών
Η/Υ & Πληροφορικής

- Μανόλης Γιαμπουράς, Πρόεδρος
- Βασίλης Βλάχος, Μέλος
τηλ. 6937462067

Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών 
Πληροφορικής

- Χατζημίσιος Περικλής, Πρόεδρος
τηλ. 6945859601

Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet

- Νίκος Βασιλάκος, Πρόεδρος
τηλ. 6944565282
- Ααρών Κοέν, Γενικός Γραμματέας

HeLLUG (Ένωση Χρηστών και
Φίλων Λίνουξ Ελλάδος)

- Γρηγόρης Χωματάς, Πρόεδρος
τηλ. 6976113070

Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο
Αθηνών (AWMN)

- Χρονίδης Πλάτωνας, Πρόεδρος
- Νικήτας Γιαννάκος, Αντιπρόεδρος
τηλ. 6977207499

Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο 
Θεσσαλονίκης (TWMN)

- Άγγελος Χατζηκώστας, Πρόεδρος
τηλ. 6948407710 

Ασύρματο Φοιτητικό Δίκτυο Ηρακλείου 
(HSMN)

- Τσαγκαράκης Ιωάννης, Πρόεδρος
τηλ. 6936711328
- Παληάς Παναγιώτης, Γ.Γραμματέας 
τηλ. 6937638402

Το FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure, Οργανισμός για μια Ελεύθερη 
Πληροφοριακή Υποδομή) είναι ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για τη διάδοση της δυνατότητας 
επεξεργασίας της πληροφορίας, και στηρίζει την ανάπτυξη πληροφοριακών αγαθών βασισμένων 
στο copyright, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τα ανοιχτά πρότυπα. Υποστηρίζεται από περισσότερες 
από 1.400 εταιρείες και 85.000 υποστηριχτές. (http://www.ffii.org/, http://epatents.hellug.gr/)

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (http://www.epe.org.gr/) είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική 
οργάνωση του Ν. 1712/1987. Εκπροσωπεί τον κλάδο των πτυχιούχων Πληροφορικής και 
διπλωματούχων μηχανικών υπολογιστών ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων τμημάτων του εξωτερικού 
(40.000 το 2005). (http://www.epe.org.gr/)
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Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΠΣΔΜΗΥΠ - 
έτος ίδρυσης 1987) είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των μηχανικών επιστημόνων και επαγγελματιών 
του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελλάδα. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε 
ως σύλλογος αποφοίτων του πρώτου τμήματος Πληροφορικής στην Ελλάδα, του Τμήματος 
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και σταδιακά μετεξελίσσεται σε 
φορέα έκφρασης των περίπου 12.000 Μηχανικών ΤΠΕ. 

O Σύλλογος Τεχνολόγων Μηχανικών Πληροφορικής ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 2002 και είναι 
επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο. Ο ΣΤΕΜΠ αποτελεί συλλογικό όργανο των πτυχιούχων 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.,οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Πληροφορικής των 
Τ.Ε.Ι της Ελλάδας. (http://www.stemp.gr/)

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet (ΕΕΧΙ) είναι Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό, το οποίο 
ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί µία προσπάθεια συνεργασίας όλων των Ελλήνων Χρηστών του 
∆ιαδικτύου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στους σκοπούς του καταστατικού ίδρυσης αναφέρεται 
χαρακτηριστικά "Η διάδοση προτύπων διαδικτύωσης, ανοικτών αρχιτεκτονικών διεθνών προτύπων, 
καθώς και η εκπαίδευση των χρηστών στις τεχνολογίες αυτές". Σε αυτό το πλαίσιο σύσσωμη η ΕΕΧΙ 
υπογράφει το εν λόγω κείμενο.  http://www.eexi.gr)

Το HEL.L.U.G. (Ένωση Χρηστών και Φίλων Λίνουξ Ελλάδος) είναι ένας επίσημα αναγνωρισμένος 
αφιλοκερδής σύλλογος με σκοπό (μεταξύ άλλων) την προώθηση του Linux και του ελεύθερου 
λογισμικού. Στα μέλη του περιλαμβάνονται επιστήμονες, τεχνικοί, επαγγελματίες και φοιτητές του 
χώρου της πληροφορικής. (http://www.hellug.gr)

Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών (AWMN) είναι ένας μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
σύλλογος ο οποίος ασχολείται με τις ασύρματες ψηφιακές ευρυζωνικές επικοινωνίες. Το Δίκτυό του 
αριθμεί μερικές εκατοντάδες κόμβους, εκτείνεται σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και βασίζεται 
σε ανοικτά πρότυπα - 802.11b και ελεύθερο/ανοικτό λογισμικό.

Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Θεσσαλονίκης (TWMN) είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία που ιδρύθηκε το 2003, με συλλογική μορφή και διάρθρωση, που σκοπό έχει την προώθηση 
της ιδέας της Ευρυζωνικότητας και την ανάπτυξη του Ασύρματου Δικτύου στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους σχετικούς φορείς για την επίτευξη των 
στόχων του.

Το Ασύρματο Φοιτητικό Δίκτυο Ηρακλείου (HSWM) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός σύλλογος που 
δημιουργήθηκε από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σκοπό έχει τη διάδοση της 
ευρυζωνικότητας στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου με τη βοήθεια της τεχνολογίας WiFi και 
Free Space Optics. Συνεργάζεται με φορείς που προωθούν την ευρυζωνικότητα και την έρευνα
πάνω σε θέματα συναφών τεχνολογιών. Χρησιμοποιεί ελεύθερο software και hardware για τις 
διάφορες εφαρμογές που χρησιμοποιεί.
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