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Το νομικό πλαίσιο
προστασίας των 

προγραμμάτων η/υ 
και η δράση της BSA 

στην Ελλάδα



Η BSA (Business Software Alliance) είναι
ένας διεθνής οργανισμός του κλάδου
της Πληροφορικής, που στοχεύει στην
προώθηση ενός ασφαλούς και νόμιμου
ψηφιακού κόσμου, εκπροσωπώντας τη
βιομηχανία του εμπορικού λογισμικού

Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60
χώρες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα
δραστηριοποιείται από το 1992.



Οφέλη από τη χρήση 
αδειοδοτημένου 
λογισμικού

➢ Η βιομηχανία του λογισμικού συνεισφέρει σχεδόν 
ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως στην 
οικονομία της ΕΕ. 

➢ Εξετάζοντας τα συνολικά αποτελέσματα η 
βιομηχανία του λογισμικού συνεισφέρει το 7,4% 
του ΑΕΠ της ΕΕ.

➢ Η βιομηχανία του λογισμικού συντηρεί 3 
εκατομμύρια θέσεις άμεσα απασχολούμενων σε 
αυτήν και συνολικά σχεδόν 12 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ – περισσότερες δηλαδή από το 
σύνολο του πληθυσμού του Βελγίου και ίσο με το 
5,3% του συνόλου των θέσεων απασχόλησης στην 
Ευρώπη. 

➢ Η βιομηχανία λογισμικού συνεισφέρει το 7,3% στη 
συνολική έρευνα και ανάπτυξη

BSA Survey, November 2016, Software: A €910 Billion Catalyst for the EU Economy, available at https://softwareimpact.bsa.org/eu/

https://softwareimpact.bsa.org/eu/


Η εξέλιξη της Πειρατείας Λογισμικού στην Ελλάδα

1999 2003 2007 2008 2009 2010    2011     2013      2015      2017     

71% 63% 58% 57% 58% 59% 61% 62% 63%      61%



BSA Global Software Survey, June 2018



Στην Ελλάδα το ποσοστό πειρατείας λογισμικού είναι περισσότερο από δύο φορές 
υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
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Στην Ελλάδα η εμπορική αξία του πειρατικού λογισμικού ανέρχεται στο ποσό των 173 εκατομμύρια $



Απαντήσεις Χρηστών ως προς την πειρατεία Λογισμικού
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"Εχω χρησιμοποιήσει παράνομο λογισμικό" "Χρησιμοποιώ παράνομο λογισμικό Περιστασιακά, 
Αποκλειστικά ή τις Περισσότερες Φορές"

"Σπανίως χρησιμοποιώ παράνομο λογισμικό"

Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες μη αδειοδοτημένο λογισμικό

Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι χρήστες μη αδειοδοτημένο λογισμικό



Επιπτώσεις της Πειρατείας Λογισμικού στην Οικονομία

Δεν δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας / χάνονται πολλές από τις 

ήδη υπάρχουσες

Εταιρείες λογισμικού δεν 
επενδύουν σε χώρες με μεγάλη 

πειρατεία  - χάνονται πόροι για την 
Εθνική Οικονομία 

Το Δημόσιο χάνει έσοδα  (πχ 
έμμεση φορολογία )

Αντικίνητρο για την δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων λογισμικού 

στην Ελλάδα (Start ups –
επιχειρήσεις «νέας οικονομίας») 

και εμπέδωσης κλίματος 
καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας

Η καταπολέμηση της πειρατείας 
δεν προστατεύει μόνο τις ήδη 

υπάρχουσες εταιρείες λογισμικού, 
αλλά δημιουργεί κίνητρο για την 
ανάπτυξη και νέων, ελληνικών 

εταιρειών λογισμικού στην 
ελληνική και διεθνή αγορά



Κίνδυνοι Ασφαλείας από τη χρήση 
μη αδειοδοτημένου λογισμικού

➢ Σε 1 από τις 3 περιπτώσεις εγκατάστασης μη 
αδειοδοτημένου λογισμικού η εταιρεία 
έρχεται αντιμέτωπη με κακόβουλο λογισμικό

➢ Το μέσο κόστος ανά μολυσμένο από 
κακόβουλο λογισμικό η/υ μπορεί να κοστίσει 
περισσότερα από 10.000 δολάρια στην 
Εταιρεία φτάνοντας παγκοσμίως ποσό 
μεγαλύτερο των 359 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.

➢ Οι χρήστες σημειώνουν ότι το 68% των 
χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών και το 
48% των CIOs αξιολόγησαν το κακόβουλο 
λογισμικό μεταξύ των τριών πρώτων λόγων 
για να μην χρησιμοποιήσουν το μη 
αδειοδοτημένο λογισμικό.

➢ Βασικές ανησυχίες των CIOs ως προς τις 
απειλές που συνδέονται με το κακόβουλο 
λογισμικό είναι: η απώλεια εταιρικών ή 
προσωπικών δεδομένων, οι διακοπές 
λειτουργίας των συστημάτων, οι διακοπές 
δικτύου και το κόστος των συστημάτων 
εκκαθάρισης από το κακόβουλο λογισμικό. BSA Global Software Survey, June 2018



Οικονομικές Επιπτώσεις από τη χρήση μη 
αδειοδοτημένου λογισμικού

➢ Οι εταιρείες που λαμβάνουν προληπτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση του μη 
αδειοδοτημένου λογισμικού 
διαπιστώνουν ότι η κατά 20% αυξημένη 
συμμόρφωση στην ορθή αδειοδότηση 
του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει τα 
κέρδη της εταιρείας κατά 11%

➢ Το κακόβουλο λογισμικό που προέρχεται 
από το μη αδειοδοτημένο λογισμικό 
κοστίζει στις εταιρείες παγκοσμίως 
σχεδόν 359 δισεκατομμύρια δολάρια 
ετησίως. 

BSA Global Software Survey, June 2018



Προστασία προγραμμάτων η/υ βάσει του Ν. 2121/1993

Αντικείμενο Προστασίας

Τα προγράμματα η/υ 
καθώς και το 
προπαρασκευαστικό 
υλικό σχεδιασμού τους 
προστατεύονται ως 
έργα λόγου (άρθρο 2 Ν. 
2121/1993, Οδηγία 
91/250/ΕΚ, Οδηγία 
2009/24/ΕΕ)

Δικαιούχος

Δικαιούχοι των 
δικαιωμάτων 
πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί των 
προγραμμάτων η/υ:

Εταιρείες Παραγωγής 
(άρθρο 10 Ν. 2121/1993 
και άρθρα 40 επ. Ν. 
2121/1993)

Περιουσιακά Δικαιώματα

• Αναπαραγωγή του 
Προγράμματος

• Διανομή και Εμπορία 
του προγράμματος στο 
κοινό



Τι σημαίνει «αναπαραγωγή» ενός προγράμματος η/υ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εκτέλεση

Φόρτωση -
Εμφάνιση 

στην Οθόνη

Αποθήκευση-
Εγκατάσταση

Εν όλω ή εν 
μέρει

Με κάθε μέσο 
και μορφή

Οριστική ή 
προσωρινή



Νομικοί Κίνδυνοι από τη χρήση μη 
αδειοδοτημένου λογισμικού

Αστικές Κυρώσεις:

Αποζημίωση ίση 
με το διπλάσιο της 
λιανικής τιμής του 
προγράμματος η/υ

Διοικητικές 
Κυρώσεις: Επιβολή 

διοικητικού 
προστίμου 

1000€/πρόγραμμα

Ποινικές Κυρώσεις: 
ποινή φυλάκισης 

έως 10 έτη και 
υψηλές χρηματικές 

ποινές 

Αστική Ευθύνη 
Νομίμου Εκπροσώπου

Ποινική 
Ευθύνη 

Νομίμου
Εκπροσώπου

Αστική Ευθύνη 
Εταιρείας



Tα νομικά εργαλεία προστασίας των 
δικαιούχων

Χορήγηση Προσωρινής Διαταγής χωρίς κλήτευση της εταιρείας με περιεχόμενο:

Την είσοδο στις εγκαταστάσεις και σε κάθε χώρο που χρησιμοποιεί προς εκτέλεση 
των εργασιών της & απογραφή των εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού των 
εταιρειών μελών της BSA

Απροειδοποίητος έλεγχος στην εταιρεία παρουσία δικαστικού επιμελητή

Σύνταξη έκθεσης απογραφής, η οποία αποτελεί δημόσιο έγγραφο και παράγει 
πλήρη απόδειξη ως προς το περιεχόμενό της

Σκοπός: ο 
αποδεικτικός 

αιφνιδιασμός και η 
διατήρηση των 

αποδείξεων



Το παγκόσμιο πρόγραμμα αντιπειρατείας της BSA

Λήψη 
καταγγελίας / 

Δειγματοληπτικός 
έλεγχος 

Έλεγχος 
αδειών 

Εταιρείας

Κατάθεση 
αίτησης 

ασφαλιστικών 
μέτρων

Λήψη 
Προσωρινής 

Διαταγής

Απροειδοποίητη 
απογραφή

Συλλογή 
τιμολογίων 
και αδειών

Έλεγχος 
αποτελεσμάτων –
Σύνταξη non paper

Ενημέρωση 
Εταιρείας

Εξωδικαστική 
Επίλυση ή 
Εκδίκαση 
Υπόθεσης



Διευκρινίσεις για τη διαδικασία της απροειδοποίητης απογραφής

➢ Η απογραφή διενεργείται από τον δικαστικό επιμελητή

➢ Τεχνικοί συνδράμουν τον δικαστικό επιμελητή και όπως έχει 
κριθεί από τα δικαστήρια αποτελούν τη μακρά χείρ αυτού

➢ Για τη διεκπεραίωση της απογραφής δεν απαιτείται και δεν 
λαμβάνει χώρα είσοδος στα αρχεία της ελεγχόμενης Εταιρείας

➢ Κατά τη διάρκεια της απογραφής μπορεί να παρίσταται 
υπάλληλος της Εταιρείας και φυσικά ο χειριστής του η/υ

➢ Μέσος χρόνος απογραφής ανά η/υ: 3-4 λεπτά

➢ Κατά τη διαδικασία της απογραφής δεν διακόπτεται η 
λειτουργία της επιχείρησης

➢ Ο δικαστικός επιμελητής αναζητά τα τιμολόγια και άδειες από 
την Εταιρεία. Σε περίπτωση ωστόσο που αυτά δεν είναι 
διαθέσιμα, είναι δυνατόν να προσκομιστούν ετεροχρονισμένα



Συχνά λάθη από χρήστες μη αδειοδοτημένου λογισμικού

Απώλεια 
τιμολογίου ή 

καταστροφή του 
λόγω παρόδου 

10ετίας

Το τιμολόγιο αποτελεί μέρος της 
άδειας χρήσης και όχι απλώς 
φορολογικό παρασταστικό

Το πρόγραμμα 
ήταν μεν 

εγκατεστημένο 
αλλά δεν 

γινόταν χρήση 
του

Η χρήση ή μη του 
προγράμματος είναι νομικά 

αδιάφορη για την κατάφαση 
της προσβολής. Αρκεί η 

εγκατάσταση αυτού στον η/υ 
για να απαιτείται άδεια χρήσης

Η εγκατάσταση 
του 

προγράμματος 
έγινε από 

υπάλληλο χωρίς 
να το γνωρίζει η 

Διοίκηση

Η ευθύνη του νομικού 
προσώπου δεν αίρεται και 
εξακολουθεί να ευθύνεται για 
τις πράξεις ή παραλείψεις των 
υπαλλήλων, οργάνων και 
προστηθέντων του 



Πηγές Πληροφόρησης της BSA

Καταγγελίες 
στην 

Ιστοσελίδα 
https://reporti

ng-
emea.bsa.org/

Hotline

Παραπομπή του 
χρήστη η/υ στο 
reporting form 

μέσω facebook ads

Ιδιωτικοί 
Ερευνητές

Δειγματοληπτικοί 
έλεγχοι



Η δραστηριοποίηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος ενάντια στην Πειρατεία Λογισμικού

Συνέπειες του 
Διοικητικού Ελέγχου

Επιβολή Διοικητικού 
Προστίμου 

1.000€/παράνομο 
αντίγραφο

& ταυτόχρονος 
φορολογικός 

έλεγχος

Ειδικό Τμήμα 
Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας

Διενέργεια 
Απροειδοποίητου 

ελέγχου λογισμικού 
(όχι απλής 

απογραφής)

Αυθημερόν 
καταβολή του 
επιβληθέντος
διοικητικού 
προστίμου

Άρση Αξιοποίνου 
(μόνο εάν < 50 

αντίγραφα)

Κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων 

στον ΟΠΙ

Διεκδίκηση αστικής 
αποζημίωσης 

(επιπλέον του ήδη 
καταβληθέντος 

προστίμου)

Επιπλέον: 
υποχρέωση 

νομιμοποίησης των 
αντιγράφων

Μη καταβολή του 
επιβληθέντος
διοικητικού 
προστίμου

Ακολουθείται η 
αυτόφωρη 
διαδικασία

Κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων 

στον ΟΠΙ

Διεκδίκηση αστικής 
αποζημίωσης (επιπλέον του 

ήδη καταβληθέντος 
προστίμου & της ποινικής 

διαδικασίας

Επιπλέον: υποχρέωση 
νομιμοποίησης των 

αντιγράφων



e-mail address: ap@aplawfirm.gr

url: www.aplawfirm.gr

tel.:  210 3633662

fax:     210 3643348

http://www.aplawfirm.gr/

