
Σύμφωνο Ελεύθερου Λογισμικού 
Προστατεύοντας και αναπτύσσοντας ένα κοινό αγαθό. 

Δηλώνω ότι είμαι υποψήφιος στις Εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου του 
2014 

Γνωρίζω ότι:

Οι εργασίες των παραγόντων που σχετίζονται με το Ελεύθερο Λογισμικό παίζουν ρόλο 
στη διατήρηση των βασικών ελευθεριών στην ψηφιακή εποχή, στην ανταλλαγή γνώσης 
και  στη  γεφύρωση  του  "ψηφιακού  χάσματος".  Επίσης,  είναι  μια  ευκαιρία  για  τους 
πολίτες,  για  την  τεχνολογική  ανεξαρτησία  και  ανταγωνιστικότητα  όχι  μόνο  στην 
Ελλάδα, άλλα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι ένα "κοινό αγαθό", που πρέπει να προστατευθεί και να 
αναπτυχθεί. Η ύπαρξή του εξαρτάται από το δικαίωμα του συγγραφέα να προσφέρει το 
λογισμικό του μαζί με τον πηγαίο του κώδικα και να χορηγήσει σε όλους το δικαίωμα 
να  τον  χρησιμοποιούν,  να  τον  αντιγράφουν,  να  τον  προσαρμόζουν  και  να  τον 
αναδιανέμουν, στην αρχική του ή σε τροποποιημένη μορφή.

Ως εκ τούτου, αναλαμβάνω την υποχρέωση 

Να  ενθαρρύνω  όλες  τις  υπηρεσίες,  δημόσιες  και  τοπικές,  να  προτιμούν  Ελεύθερο 
Λογισμικό  και  Ανοικτά  Πρότυπα  στις  επιλογές  τους,  τις  αγορές  τους  και  σε  ό,τι 
λογισμικό αναπτύσσουν οι ίδιες.

Να υποστηρίζω ενεργώς πολιτικές υπέρ του Ελεύθερου Λογισμικού, και να  αντιταχθώ 
σε κάθε διάκριση εις βάρος του.

Να  προασπιστώ  τους  δημιουργούς  Ελεύθερου  Λογισμικού  και  τα  δικαιώματα  των 
χρηστών,  ιδιαίτερα με την απαίτηση τροποποίησης κάθε νομικού κείμενου σήμερα που 
αποδυναμώνει  τα  δικαιώματα  αυτά,  και  αντιτίθεμαι  σε  κάθε  νομικό  σχέδιο  που  θα 
οδηγούσε σε τέτοιες συνέπειες.

Όνομα: ..................................................................... Επώνυμο: ...............................................................

Κόμμα / Παράταξη: ...................................................................................................................................

Εκλογική περιφέρεια: ................................................................................................................................

Στοιχεία επιβεβαίωσης:

Διεύθυνση: .................................................................................................................................................

Τ.Κ.: ............................................. Πόλη: ...............................................................................................

Αριθμός τηλεφώνου που ο [οργανισμός] μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας

 : .................................................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................... Fax: ..............................................

Ημερομηνία: ........................................................Τόπος: ..............................................................................................

Υπογραφή:

Παρακαλώ αποστείλετε με FAX ή email στην ακόλουθη διεύθυνση

Association April
44/46 rue de l'Ouest, bâtiment 8
75014 Paris France
τηλέφωνο: +33 1 78 76 92 80 – Fax : +33 1 78 76 92 70

Αφού υπογραφεί μπορείτε να μετατρέψτε το παρών έγγραφο 
σε  ψηφιακή  μορφή  και  να  το  αποστείλετε  στην  ακόλουθη 
διεύθυνση email contact@freesoftwarepact.eu 

Αυτό το κείμενο είναι εμπνευσμένο από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία FreeSoftwarePact.eu και την Γαλλική 
Candidats.fr από το April. Για περισσότερες πληροφορίες : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu 
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