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Προοίµιο
Η συνηµµένη «άδεια δηµόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» («European Union Public
Licence - EUPL») εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος IDABC της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας µε σκοπό την προαγωγή της διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δηµόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες. Το πρόγραµµα IDABC συνεχίζει και εµβαθύνει το προηγούµενο πρόγραµµα IDA
(«Ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων διοικήσεων»).
Στο πλαίσιο των προγραµµάτων IDA ή IDABC έχουν δηµιουργηθεί λογισµικά, όπως το
CIRCA, οµαδικό λογισµικό ανταλλαγής εγγράφων µεταξύ κλειστών οµάδων χρηστών, το
IPM, ισχυρό και ταυτόχρονα εύχρηστο εργαλείο άµεσης διαβούλευσης µέσω του ∆ιαδικτύου
που συµβάλλει στη µείωση της απόστασης ανάµεσα στις δηµόσιες διοικήσεις και τους
ενδιαφερόµενους ή το eLink, εργαλείο που περιλαµβάνει την αναγνώριση αποµακρυσµένων
υπηρεσιών και την παροχή αξιόπιστων και ασφαλών υπηρεσιών ανταλλαγής µηνυµάτων
µέσω δικτυακής υποδοµής. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δυνάµει των συµβάσεων που
κατέστησαν δυνατή την δηµιουργία των εν λόγω λογισµικών, είναι δικαιούχος όλων των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια ιδιοκτήτης του πηγαίου κώδικα και
του κώδικα µηχανής.
∆ηµόσιες διοικήσεις εκτός των ευρωπαϊκών θεσµικών Οργάνων χρησιµοποιούν τέτοια
εργαλεία, που έχουν δηµιουργηθεί στο πλαίσιο των προγραµµάτων IDA και IDABC, βάσει
αδειών που έχει χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή το θεσµικό Όργανο που ενεργεί
για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεδοµένου ότι τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας για τα εν λόγω εργαλεία ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Από καιρό
παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος όσον αφορά την δηµοσίευση του πηγαίου κώδικα
λογισµικού υπό µορφή άδειας που δεν θα περιορίζει ούτε την πρόσβαση ούτε τροποποιήσεις
στον πηγαίο κώδικα.
Η άδεια EUPL καθιερώθηκε για λογισµικά όπως αυτά, σε αντιστοιχία µε τους στόχους του
προγράµµατος IDABC. Η άδεια έχει διατυπωθεί µε γενικούς όρους ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για παράγωγα έργα, για άλλα έργα, καθώς και από άλλους χορηγούς της
άδειας.
Σκοπός της παρούσας άδειας είναι να ενισχύσει τη νοµική διαλειτουργικότητα µέσω της
θέσπισης κοινού πλαισίου για την συνένωση του λογισµικού των δηµοσίων διοικήσεων .
Το παρόν προοίµιο δεν αποτελεί µέρος της άδειας EUPL.

