
1 Οι 
όροι αδειοδότησης θα πρέπει πάντα να είναι γραμμένοι με σαφήνεια, να 
επιτρέπουν στους πελάτες να προσδιορίζουν εύκολα το κόστος αδειοδότησης 
και τις υποχρεώσεις τους. Οι προμηθευτές λογισμικού δεν θα πρέπει να 
χρεώνουν άμεσα ή έμμεσα τους πελάτες επειδή δεν συμμορφώθηκαν με 
τυχόν διφορούμενους, παραπλανητικούς ή περίπλοκους όρους αδειοδότησης. 
Αντίθετα, τέτοιοι όροι αδειοδότησης πρέπει να ερμηνεύονται εις βάρος του 
παρόχου και να μην χρησιμοποιούνται για την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων 
στους πελάτες.

6 Αποφυγή «εγκλωβισμού» πελατών μέσω διαλειτουργικού λογισμικού 
Το λογισμικό καταλόγου που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

δημιουργούν, να προσδιορίζουν, να διαχειρίζονται και να πιστοποιούν τους 
χρήστες, και επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε 
μια ευρεία γκάμα  εφαρμογών, συστημάτων και άλλων πόρων, είναι θεμελιώδους 
σημασίας για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν 
ένα περιβάλλον πληροφορικής. Οι προμηθευτές λογισμικού που παρέχουν 
λογισμικό καταλόγου έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι κατάλογοι αυτοί 
υποστηρίζουν ανοιχτά πρότυπα για τον συγχρονισμό και επαλήθευση της 
γνησιότητας της ταυτότητας του χρήστη, με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις σε 
σχέση με άλλες υπηρεσίες ταυτοποίησης, και δεν εμποδίζουν τους πελάτες να 
αλλάξουν πάροχο, «εγκλωβίζοντάς» τους στη δική τους λύση. 

2
Οι πελάτες που επιδιώκουν τη μετεγκατάσταση του λογισμικού τους από 
ιδιόκτητους server στο cloud δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να αγοράζουν 
ξεχωριστές, διπλές άδειες για το ίδιο λογισμικό. Πρέπει να απαλλάσσονται 
από περιορισμούς στην αδειοδότηση και από επιπλέον κόστη που 
συνιστούν δυσμενή διάκριση εις βάρος της ικανότητάς τους να «τρέχουν» 
το αδειοδοτημένο λογισμικό τους στο cloud και στους παρόχους cloud της 
επιλογής τους.
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Οι προμηθευτές λογισμικού δεν πρέπει να χρεώνουν διαφορετικές τιμές για το 
ίδιο λογισμικό με βάση αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του hardware στο οποίο 
είναι εγκατεστημένο. Οι τιμές δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις μεταξύ του 
λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στο data center ενός πελάτη, ενός data 
center που διαχειρίζεται ένα τρίτο μέρος, σε υπολογιστές που εκμισθώνονται 
από τρίτο μέρος ή στο cloud, εκτός εάν το κόστος διαφέρει ανάλογα με το πού 
είναι εγκατεστημένο.

3 Οι πελάτες πρέπει να είναι ελεύθεροι να εκτελούν το λογισμικό τους 
Οι άδειες που επιτρέπουν στους πελάτες 

να «τρέχουν» λογισμικό στους δικούς τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
συστήματα θα πρέπει επίσης να τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν το ίδιο 
λογισμικό στο cloud της επιλογής τους χωρίς πρόσθετους περιορισμούς.

8 Οι επιτρεπόμενες χρήσεις λογισμικού πρέπει να είναι αξιόπιστες και 
προβλέψιμες. Οι προμηθευτές λογισμικού δεν πρέπει να κάνουν ουσιαστικές 
αλλαγές στους όρους αδειοδότησης, οι οποίες αποκλείουν προηγουμένως 
επιτρεπόμενες χρήσεις, ειδικά όταν οι πελάτες ενδέχεται να έχουν βασιστεί 
σε αυτές τις χρήσεις, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από τον νόμο ή λόγω 
ζητημάτων ασφαλείας.

4 Οι προμηθευτές 
λογισμικού δεν πρέπει να περιορίζουν την εκτέλεση εργασιών σε ασφαλείς 
πηγές cloud. Οι περιοριστικοί όροι αδειοδότησης που απαιτούν από τους 
χρήστες cloud να χρησιμοποιούν το λογισμικό ενός προμηθευτή μόνο σε 
hardware αποκλειστικής χρήσης στερούν από τους πελάτες τη δυνατότητα 
μεγιστοποίησης της απόδοσης και δημιουργεί περιττά κόστη που 
αποθαρρύνουν την υιοθέτηση του cloud.

9 Οι άδειες πρέπει να καλύπτουν εύλογα αναμενόμενες χρήσεις 
λογισμικού. Οι προμηθευτές λογισμικού δεν πρέπει να παραπλανούν τους 
πελάτες πουλώντας άδειες που εύλογα να καλύπτουν την προβλεπόμενη 
χρήση λογισμικού, αλλά στην πραγματικότητα απαιτούν την αγορά 
πρόσθετων αδειών, ειδικά εάν αυτές οι πρόσθετες χρήσεις είναι αυτές που 
προτείνονται από τον προμηθευτή λογισμικού.

5
Οι προμηθευτές λογισμικού δεν πρέπει να επιβάλλουν τιμωρητικούς όρους 
σε πελάτες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω λογισμικό σε 
λύσεις cloud άλλων παρόχων, για παράδειγμα μέσω της πραγματοποίησης 
περισσότερων ή παρεμβατικών ελέγχων στο λογισμικό ή επιβάλλοντας 
υψηλότερες χρεώσεις για την αδειοδότηση του λογισμικού.

10 Στις περιπτώσεις 
που οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να μεταπωλούν και να μεταφέρουν 
άδειες λογισμικού, οι προμηθευτές λογισμικού θα πρέπει να συνεχίσουν να 
προσφέρουν υποστήριξη και ενημερώσεις κώδικα με δίκαιους όρους σε 
πελάτες που έχουν αποκτήσει νόμιμα άδεια μέσω μεταπώλησης. Η άρνηση 
υποστήριξης πελατών που έχουν αποκτήσει καταλλήλως δικαιώματα χρήσης 
υποβαθμίζει αδικαιολόγητα την αξία και τη χρησιμότητα του λογισμικού 
και εκθέτει τους κατόχους της άδειας σε κινδύνους ασφαλείας από μη 
επιδιορθωμένα τρωτά σημεία.
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