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1. Ελεύθερο και ανοικτό 
λογισµικό
Μία από τις πλέον ριζοσπαστικές προσεγγί-
σεις στην αγορά της πληροφορικής, σήµερα, 
είναι το λογισµικό ανοικτού κώδικα (open 
source software), δηλ. το λογισµικό που δι-
ανέµεται, αντιγράφεται και τροποποιείται 
ελεύθερα1. Ειδικότερα, το εν λόγω λογισµικό 
είναι πρόγραµµα η/υ, ο πηγαίος κώδικας του 
οποίου συνοδεύεται από άδεια παραχώρη-
σης που πληροί τον ορισµό του ανοικτού 
κώδικα και καθιστά δυνατή τη χρήση, τροπο-
ποίηση και περαιτέρω διανοµή του προγράµ-
µατος. Παραλλαγή αυτού είναι το ελεύθερο 
λογισµικό (free software), στο οποίο θα γίνει 
ακολούθως αναφορά.

Η ιδέα για τη δηµιουργία του ελεύθερου 
λογισµικού αναπτύχθηκε από προγραµµατι-
στές, στις ΗΠΑ, το 1983 και από την ανάγκη 
για την εξέλιξη του υπάρχοντος λογισµικού, 
η οποία όµως δυσχεραίνεται ενόψει της προ-
στασίας που απολαµβάνουν τα προγράµµατα 
η/υ από το δίκαιο της πνευµατικής ιδιοκτησί-
ας και του γεγονότος ότι ο πηγαίος κώδικας 
των ιδιοκτησιακών προγραµµάτων η/υ είναι 
κλειστός, παραµένει δηλ. µυστικός. Για την 
αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος ο Richard 
Stallman ίδρυσε το Ίδρυµα Ελεύθερου Λογι-
σµικού (Free Software Foundation)2, το οποίο 
είχε ως σκοπό την ανάπτυξη λογισµικού συµ-
βατού αρχικά µε το λειτουργικό σύστηµα 
UNIX, το οποίο θα ήταν δωρεάν διαθέσιµο 
σε κάθε έναν, όπως και ο πηγαίος κώδικάς 
του και το οποίο ονοµάσθηκε σύστηµα GNU 
(σηµαίνει GNU’s Not Unix).

Το Ίδρυµα Ελεύθερου Λογισµικού επικε-
ντρώνει τη δραστηριότητά του στην ελεύθε-
ρη διάδοση λογισµικού και τη διασφάλιση 
αυτής της ελευθερίας µε νοµικά µέσα. Ο χα-

ρακτηρισµός του λογισµικού ως ελεύθερου 
δεν αναφέρεται στην τιµή του, στο ότι, δηλα-
δή, παρέχεται δωρεάν, αλλά στο γεγονός ότι 
παρέχει ελευθερία στους χρήστες να εκτελέ-
σουν, αντιγράψουν, διανέµουν, µελετήσουν, 
τροποποιήσουν και βελτιώσουν το λογισµι-
κό. Ο ορισµός του ελεύθερου λογισµικού, 
σύµφωνα µε τον παραπάνω οργανισµό,  πε-
ριλαµβάνει συγκεκριµένα3:

• Την ελευθερία της εκτέλεσης του λογισµι-
κού για οποιονδήποτε σκοπό (ελευθερία 0).

• Την ελευθερία της µελέτης του τρόπου 
λειτουργίας του λογισµικού και της προσαρ-
µογής του στις ανάγκες σας (ελευθερία 1). Η 
πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση γι’ αυτό.

• Την ελευθερία της αναδιανοµής αντιγρά-
φων του λογισµικού ώστε να βοηθάτε τον 
συνάνθρωπό σας (ελευθερία 2).

• Την ελευθερία της βελτίωσης της εφαρµο-
γής και της δηµοσίευσης των βελτιώσεων 
που έχετε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να 
επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα (ελευθε-
ρία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό.

Για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του λογισµι-
κού ως ελεύθερου αναπτύχθηκε η προσέγγι-
ση της ελεύθερης αναπαραγωγής (copyleft), 

η οποία συνίσταται στην αξιοποίηση της 
προστασίας που παρέχει το δίκαιο της πνευ-
µατικής ιδιοκτησίας για την προστασία του 
λογισµικού. Τούτο καθίσταται δυνατό µε την 
οριοθέτηση της χρήσης του προγράµµατος 
η/υ εντός του πλαισίου που καθορίζεται από 
την άδεια παραχώρησής του και η οποία, 
συγκεκριµένα, προβλέπει ότι λογισµικό που 
τροποποιείται µπορεί να διανέµεται µόνο 
εφόσον το παράγωγο αυτό λογισµικό συνο-
δεύεται από την αρχική άδεια παραχώρη-
σης.

Μετεξέλιξη της ιδέας του ελεύθερου λογισµι-
κού αποτέλεσε το λογισµικό ανοικτού κώδι-
κα, το οποίο εξελίχθηκε το 1997 µε την πρω-
τοβουλία για το ανοικτό λογισµικό (Open 
Source Initiative)4. Στόχος της νέας αυτής 
προσέγγισης ήταν η εξέλιξη ενός λογισµικού 
µε βασικά χαρακτηριστικά την ελεύθερη χο-
ρήγηση του πηγαίου κώδικα του προγράµ-
µατος η/υ, ώστε να είναι δυνατή η τροποποί-
ησή του, και µε περισσότερο φιλελεύθερο 
χαρακτήρα από ό,τι το ελεύθερο λογισµικό, 
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από 
τη βιοµηχανία λογισµικού στο πλαίσιο εµπο-
ρικών εφαρµογών.

2. Ο ορισµός του λογισµικού 
ανοικτού κώδικα
Προκειµένου να µπορεί να χαρακτηρισθεί 
ένα πρόγραµµα η/υ ως λογισµικό ανοικτού 
κώδικα δεν αρκεί να παρέχεται πρόσβαση 
στον πηγαίο κώδικά του. Επιπλέον, πρέπει 
να πληροί συγκεκριµένες προϋποθέσεις, 
όπως ότι η διανοµή του γίνεται δωρεάν και 
ότι αυτό συνοδεύεται µε την αρχική άδεια 
εκµετάλλευσης, ότι ο πηγαίος κώδικας του 
εκάστοτε προγράµµατος είτε διατίθεται µαζί 
µε το λογισµικό είτε υπάρχει εύκολη πρόσβα-
ση σε αυτόν και µπορεί να τροποποιείται ή 

Οι Άδειες Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα 
(open source software) 
Εισαγωγή στη φιλοσοφία του ελεύθερου λογισµικού 
και του λογισµικού ανοικτού κώδικα
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να εξελίσσεται από τους χρήστες, πλην όµως 
όλες οι τροποποιήσεις πρέπει να είναι στη δι-
άθεση όλων χωρίς κόστος.

Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, χαρακτηριστι-
κό του ελεύθερου λογισµικού είναι ότι µπο-
ρεί να τροποποιείται ελεύθερα, αλλά οι τρο-
ποποιήσεις του πρέπει να διατίθενται δωρε-
άν και ο πηγαίος κώδικάς του πρέπει να είναι 
διαθέσιµος σε όλους. Περαιτέρω, η διάθεση 
του τροποποιηµένου λογισµικού γίνεται υπό 
τους όρους της άδειας εκµετάλλευσης, αλλά 
κανείς δεν αποκτά  αποκλειστικά δικαιώµατα 
στο τροποποιηµένο λογισµικό, το οποίο κα-
θίσταται δηµόσιο κτήµα. Ως εκ τούτου, κανείς 
δεν µπορεί να αποκλείσει είτε συγκεκριµένες 
οµάδες προσώπων ή µεµονωµένα πρόσωπα 
από τη χρήση του είτε συγκεκριµένους τοµείς 
εφαρµογών5.

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των χρη-
στών καθορίζονται ειδικότερα, µε βάση τους 
ειδικότερους όρους της άδειας παραχώρησης. 
Για την ενιαία αντιµετώπιση των ζητηµάτων 
που αφορούν την κατοχύρωση του ελεύθε-
ρου χαρακτήρα του λογισµικού ανοικτού κώ-
δικα αναπτύχθηκαν µια σειρά πρότυπες άδειες 
που έχουν τη µορφή γενικών όρων συναλλα-
γών. Από τις πιο περιοριστικές άδειες και η 
πιο διαδεδοµένη ταυτόχρονα, άδεια ανοικτού 
λογισµικού, είναι η Γενική Δηµόσια Άδεια Εκ-
µετάλλευσης (General Public License, GPL). Η 
άδεια αυτή προβλέπει ότι όλα τα παράγωγα 
έργα πρέπει να συνοδεύονται από την αρχι-
κή άδεια, καθώς και ότι όταν ένα πρόγραµµα 
που βασίζεται στην εν λόγω άδεια περιληφθεί 
σε ένα νέο πρόγραµµα που περιλαµβάνει και 
τµήµατα προγράµµατος µε κλειστό κώδικα, 
το τελικό προϊόν αναγκαστικά πρέπει να έχει 
ανοικτό κώδικα (“viral effect”).

3. Η Γενική Δηµόσια Άδεια 
Εκµετάλλευσης, ειδικότερα
Η πιο διαδεδοµένη έκδοση της Γενικής Δηµό-
σιας Άδειας Εκµετάλλευσης είναι η έκδοση 2 
από το 1991. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι 
ότι παρέχει δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλ-
λευσης του λογισµικού, τα οποία εξαρτώνται 

από την τήρηση ορισµένων προϋποθέσεων. 
Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι ο χρήστης και 
αντισυµβαλλόµενος (ή αδειούχος) έχει το δι-
καίωµα να τροποποιήσει το αρχικό πρόγραµ-
µα, αλλά οφείλει στην περίπτωση αυτή, να 
το θέσει δωρεάν στη διάθεση κάθε τρίτου µε 
τους όρους της Γενικής Δηµόσιας Άδειας Εκ-
µετάλλευσης. Επιπλέον, δύναται να διανείµει 
αντίγραφα του προγράµµατος, αλλά οφείλει 
να διανέµει και τον πηγαίο κώδικα µαζί, κα-
θώς και να δηλώσει ρητά την τροποποίηση 
του προγράµµατος6.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εν λόγω άδεια υπήρ-
ξε πρότυπο για τη δηµιουργία της Δηµόσιας 
Άδειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκδοση 1.0), 
η οποία εγκρίθηκε στις 09.01.2007, µε σκοπό 
να χρησιµοποιηθεί για τη διανοµή προγραµ-
µάτων η/υ που αναπτύσσονται στα πλαίσια 
του κοινοτικού προγράµµατος IDABC7. Η 
σηµασία της σύνταξης αυτής της άδειας είναι 
µεγάλη, αν αναλογισθεί κανείς ότι για πρώ-
τη φορά καταρτίζεται άδεια εκµετάλλευσης 
λογισµικού από έναν υπερεθνικό ή διεθνή 
οργανισµό. Βεβαίως, το ανοικτό λογισµικό 
αποτέλεσε αντικείµενο µελέτης από τα όρ-
γανα της ΕΕ και τούτο ενόψει του ρόλου που 
µπορεί αυτό να αναπτύξει στο σύγχρονο τε-
χνολογικό περιβάλλον8.

Μια νεότερη έκδοση της Γενικής Δηµόσι-
ας Άδειας, η έκδοση 3, δηµοσιεύθηκε στις 
29.06.20079. Τα χαρακτηριστικά της άδειας 
σε αυτή την έκδοση είναι ότι περιέχει αρ-
κετούς νεωτερισµούς - αν και η χρήση νέας 
ορολογίας προκαλεί σύγχυση -, καθώς και 
ότι συµβαδίζει µε τις εξελίξεις στο χώρο της 
τεχνολογίας. Ειδικότερα, θέτει απαγορεύσεις 
στη χρήση τεχνολογικών µέτρων προστασί-
ας (DRMs) τα οποία κατοχυρώνονται στο άρ-
θρο 6 της σύµβασης του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) για 
τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του 
1996 και στο άρθρο 6 της Οδηγίας 2001/29. 
Επίσης, λόγω του ότι αρκετά προϊόντα λογι-
σµικού ανοικτού κώδικα προστατεύονται 
από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, αναγνωρίζε-
ται το γεγονός ότι µπορεί ένα πρόγραµµα η/υ 
να προστατεύεται από ένα τέτοιο δίπλωµα 
και προβλέπονται ρυθµίσεις που να διασφα-
λίζουν τον ανοικτό χαρακτήρα του κώδικα.

4. Η εγκυρότητα των αδειών 
ανοικτού κώδικα
Το ζήτηµα της εγκυρότητας των όρων των 
αδειών του ανοικτού και ελευθέρου λογι-
σµικού αποτέλεσε αντικείµενο έντονης θε-
ωρητικής - καταρχήν - διαµάχης, ωστόσο, 
στη βιβλιογραφία επικρατεί συναίνεση ως 

προς το ότι το µοντέλο αυτό είναι νοµικά 
έγκυρο10. Επίσης, ένας πολύ µεγάλος αριθµός 
έργων έχει αναπτυχθεί µε βάση το πρότυπο 
του ανοικτού κώδικα11, µερικά από τα οποία, 
όπως το λογισµικό εξυπηρετητών Διαδικτύ-
ου Apache, το λειτουργικό σύστηµα Linux, 
το λογισµικό ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων 
MySQL, ο φυλλοµετρητής Firefox, είναι εξαι-
ρετικά επιτυχηµένα. 

Το ζήτηµα της εγκυρότητας των εν λόγω αδει-
ών κρίθηκε και στην πράξη, καθώς υφίσταται 
ήδη ένα πρώτο κύµα δικαστικών αποφάσε-
ων στο διεθνή χώρο12, στις οποίες αυτή ανα-
γνωρίζεται, µε ορισµένες µόνο επιφυλάξεις 
από τα δικαστήρια της Γερµανίας13 ως προς 
ορισµένες ρήτρες που είναι αντίθετες µε τη 
νοµοθεσία περί ΓΟΣ14. Ήδη, δε, έληξε µια 
πολύχρονη δικαστική διαµάχη µεταξύ της 
εταιρίας SCO κατά της IBM, όπου η πρώτη 
ισχυριζόταν ότι έχει αποκλειστικά δικαιώµα-
τα στο λειτουργικό σύστηµα UNIX, τµήµατα 
του οποίου χρησιµοποιούνται στο σύστηµα 
Linux. Στις 10.08.2007 αναγνωρίσθηκε ότι η 
Novell και όχι η SCO είναι δικαιούχος, µε συ-
νέπεια να λήξει, τουλάχιστον προσωρινά, το 
ζήτηµα αυτό που απειλούσε να κλονίσει τον 
ανοικτό χαρακτήρα του Linux. 

Εν κατακλείδι, µπορούµε να πούµε ότι εν 
προκειµένω έχουµε να κάνουµε µε ένα πρω-
τόγνωρο φαινόµενο, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά την πνευµατική ιδιοκτησία, οι διαστά-
σεις του οποίου δεν έχουν γίνει αντιληπτές 
σε όλη την έκτασή τους, ακόµα. Πάντως, είναι 
σαφές ότι η διάδοση του λογισµικού ανοι-
κτού κώδικα θα έχει καταλυτικές συνέπειες 
στη διαµόρφωση της διάθεσης της τεχνο-
γνωσίας του λογισµικού. 
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Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αποτελεί προϊόν της δηµιουργικής 
προσπάθειας κυρίως δύο Γερµανών νοµικών, των Till Jaeger και Till Jaeger και Till Jaeger
Axel Metzger, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί εξαντλητικά µε ζητήµατα Axel Metzger, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί εξαντλητικά µε ζητήµατα Axel Metzger
του ελεύθερου/λογισµικού ανοικτού κώδικα και υπό την οµπρέλα 
του Ινστιτούτου Ελεύθερου και Ανοικτού Λογισµικού παρουσιά-
ζουν χρήσιµες πληροφορίες για τα ζητήµατα αυτά. Βεβαίως, χρη-
σιµοποιείται µόνο η γερµανική γλώσσα και συνεπώς, ο ιστοχώρος 
απευθύνεται σε γερµανόφωνους.

Το περιεχόµενο που παρέχεται περιλαµβάνει ειδήσεις σχετικά µε το 
λογισµικό ανοικτού κώδικα και αναφορά σε νέες άδειες και σε δι-

καστικές εξελίξεις, οι οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. 
Περαιτέρω, δηµοσιεύονται οι άδειες (και σε γερµανική µετάφρα-
ση), µε έµφαση στη Γενική Δηµόσια Άδεια Εκµετάλλευσης, παρου-
σιάζεται η σχετική βιβλιογραφία και παρέχονται on-line άρθρα και 
διαλέξεις, αλλά και χρήσιµες διευθύνσεις. Συµπερασµατικά, µπο-
ρούµε να πούµε ότι αποτελεί πολύ χρήσιµη πηγή πληροφόρησης 
για το ελεύθερο και ανοικτό λογισµικό, για το γερµανόφωνο κοινό 
του Διαδικτύου.
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ΟΡΟΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.
1. Επιτρέπεται να αντιγράψετε και να διανείµετε αυτούσια αντίγραφα του 
πηγαίου κώδικα του Προγράµµατος κατά τη λήψη του σε οποιοδήποτε 
µέσο, υπό τον όρο ότι σε κάθε αντίγραφο υπάρχει, σε περίοπτη και κα-
τάλληλη θέση, κατάλληλη ειδοποίηση για πνευµατικά δικαιώµατα και 
δήλωση αποποίησης εγγύησης. Διατηρήστε όλες τις ειδοποιήσεις που 
αναφέρονται στην άδεια αυτή και στην έλλειψη οποιασδήποτε εγγύησης 
και παρέχετε στους αποδέκτες του προγράµµατος ένα αντίγραφο αυτής 
της άδειας µαζί µε το πρόγραµµα.

Επιτρέπεται να ζητήσετε αµοιβή για τη µεταβίβαση αντιγράφου και να 
παράσχετε, εφόσον επιθυµείτε, εγγυητική προστασία έναντι αµοιβής.

2. Επιτρέπεται να τροποποιήσετε το αντίγραφο ή τα αντίγραφα του προ-
γράµµατος ή µέρους αυτού, διαµορφώνοντας έτσι µια εργασία που στη-
ρίζεται στο Πρόγραµµα, και να αντιγράψετε και να διανείµετε τέτοιου εί-
δους τροποποιήσεις ή να εργαστείτε υπό τους όρους της ανωτέρω Ενότη-
τας 1, υπό τον όρο ότι θα τηρήσετε όλους τους όρους που ακολουθούν: 

α) Τα τροποποιηµένα αρχεία πρέπει να φέρουν ειδοποιήσεις σε περίοπτη 
θέση που να δηλώνουν ότι έχετε τροποποιήσει τα αρχεία, καθώς και την 
ηµεροµηνία της τροποποίησης. 

β) Πρέπει να φροντίσετε ώστε σε κάθε εργασία που διανέµετε ή δηµο-
σιεύετε και περιέχει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει ή απορρέει από το Πρό-
γραµµα ή οποιοδήποτε µέρος του, να περιέχεται άδεια εκµετάλλευσης, 
συνολικά και δωρεάν προς οποιονδήποτε τρίτο, σύµφωνα µε τους όρους 
της παρούσας Άδειας Εκµετάλλευσης. 

γ) Εάν το τροποποιηµένο πρόγραµµα διαβάζει κανονικά εντολές µε δι-
αλογικό τρόπο καθώς εκτελείται, πρέπει να φροντίσετε ώστε, όταν ξε-
κινά η εκτέλεσή του για τέτοιου είδους διαλογική χρήση µε τον πλέον 
συνηθισµένο τρόπο, να εκτυπώνεται ή να εµφανίζεται µια ανακοίνωση 
περί πνευµατικών δικαιωµάτων και µη παροχής εγγυήσεων (ή παροχής 
εγγυήσεων από εσάς προσωπικά), στην οποία επίσης να αναφέρεται ότι 
οι χρήστες µπορούν να αναδιανέµουν το πρόγραµµα υπό αυτούς τους 
όρους και να εξηγείται στον χρήστη πώς να προβάλλει ένα αντίγραφο της 
παρούσας άδειας (…)

Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν όταν η τροποποιηµένη εργασία αντι-
µετωπίζεται ως σύνολο. Αν αναγνωρίσιµες ενότητες της εργασίας δεν 
έχουν παραχθεί από το πρόγραµµα και µπορούν να θεωρηθούν ως ξε-
χωριστά έργα καθεαυτά, τότε η παρούσα άδεια και οι όροι της δεν εφαρ-
µόζονται στα τµήµατα αυτά που διανέµονται ως χωριστά έργα. (…)

3. Επιτρέπεται να αντιγράψετε και να διανείµετε το Πρόγραµµα (ή κάποια 
εργασία που στηρίζεται σε αυτό, βλέπε Ενότητα 2) σε αντικειµενικό κώδι-
κα ή σε εκτελέσιµη µορφή, υπό τους όρους των ανωτέρω Ενοτήτων 1 και 
2, µε την προϋπόθεση να συνοδεύεται: 

α) είτε από τον πλήρη αντίστοιχο, αναγνώσιµο από µηχάνηµα, πηγαίο 
κώδικα, που πρέπει να διανέµεται υπό τους όρους των ανωτέρω Ενο-
τήτων 1 και 2 σε µέσο που συνήθως χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή 
λογισµικού, 

β) είτε από γραπτή προσφορά διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών για τη 
διάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο και έναντι αµοιβής που δεν θα υπερβαί-
νει το κόστος που έχει για εσάς η διανοµή αυτή καθ’ αυτή ενός πλήρους, 
αναγνώσιµου από µηχάνηµα, αντιγράφου του αντίστοιχου πηγαίου κώ-
δικα, που θα παραδίδεται υπό τους όρους των ανωτέρω Ενοτήτων 1 και 2 
σε µέσο που συνήθως χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή λογισµικού, ή

γ) από πληροφορίες που έχετε λάβει σχετικά µε προσφορά για τη διανο-
µή του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα.

4. Δεν επιτρέπεται καµία άλλη µορφή αντιγραφής, τροποποίησης, εκ νέ-
ου εκχώρησης άδειας ή να διανοµής του προγράµµατος, εκτός από εκεί-
νες που ορίζει η παρούσα άδεια χρήσης. Οποιαδήποτε απόπειρα αντι-
γραφής, τροποποίησης, εκ νέου εκχώρησης της Άδειας Χρήσης ή διανο-
µής του Προγράµµατος σε αντίθεση µε τους όρους της άδειας θεωρείται 
άκυρη και καταργεί αυτόµατα κάθε δικαίωµα που προβλέπεται από την 
Άδεια Χρήσης. (..)

5. Δεν σας ζητούµε να αποδεχθείτε τους όρους της παρούσας άδειας χρή-
σης, αφού δεν την έχετε υπογράψει. Ωστόσο, δεν σας επιτρέπεται στην 
περίπτωση αυτή να τροποποιήσετε ή να διανείµετε το πρόγραµµα ή τα 
παράγωγα έργα του. Οι πράξεις αυτές απαγορεύονται από το νόµο εάν 
δεν αναγνωρίζετε την άδεια. Συνεπώς, εάν τροποποιήσετε ή διανείµε-
τε το Πρόγραµµα (..), αποδέχεστε αυτόµατα τους όρους της παρούσας 
Άδειας Χρήσης.

6. Κάθε φορά που αναδιανείµετε το πρόγραµµα (και κάθε έργο που βα-
σίζεται σε αυτό), ο αποδέκτης του αυτόµατα λαµβάνει µια άδεια από τον 
αρχικό αδειοδότη που του επιτρέπει να αντιγράψει, διανείµει ή να τρο-
ποποιήσει το πρόγραµµα σύµφωνα µε τους παρόντες όρους και προϋ-
ποθέσεις. Δεν έχετε δικαίωµα να θέσετε περαιτέρω περιορισµούς στην 
άσκηση των δικαιωµάτων των αποδεκτών, τα οποία χορηγούνται µε την 
άδεια αυτή. (…)

7. Εάν σε περίπτωση που µε βάση µια δικαστική απόφαση ή διεκδίκηση 
σχετικά µε παραβίαση δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας ή και για οποιονδήπο-
τε άλλο λόγο (όχι µόνο σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας), σας επιβάλ-
λονται όροι που έρχονται σε αντίθεση µε τους όρους αυτής της άδειας, 
τούτο δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση σεβασµού των όρων της. 
Εάν δεν µπορείτε να διανείµετε το πρόγραµµα κατά τρόπο ώστε να τη-
ρείτε τους όρους που σας επιβάλλονται και τους όρους της παρούσας 
άδειας, τότε να µην διανείµετε καθόλου το πρόγραµµα. (…)

8 - 10. (…)

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ.
11. ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ 
ΑΔΕΙΑ ΔΩΡΕΑΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ 
ΔΙΚΑΙΟ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ-
ΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟ-
ΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟ-
ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ.

12. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΕΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥ-
ΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ή ΑΛΛΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΗΣΕ Ή ΑΝΑΔΙΕΝΕΙΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ, 
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, 
ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

* Έκδοση 2, Ιούνιος 1991, Copyright 1999, 1991 Free Software 
Foundation (απόσπασµα)
1.  Βλ. http://www.opensource.org/licenses/gpl-license.php

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ GNU*
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