ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) έχει να επιδείξει σημαντικά
αποτελέσματα στον αγώνα κατά της πειρατείας στην Ελλάδα. Δυνάμει του αρ.
65Α του Ν. 2121/1993 διενεργεί ήδη από το 2011 αυτεπάγγελτους επιτόπιους
ελέγχους προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων στη νομοθεσία
περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα προκειμένου να ελέγξει τη νόμιμη ή
παράνομη χρήση λογισμικού από τις επιχειρήσεις. Από το 2011 έχει διενεργηθεί
πληθώρα διοικητικών ελέγχων σε όλη την Ελλάδα κατά μεταπωλητών και τελικών
χρηστών, και στο 75% των περιπτώσεων πιστοποιήθηκε η παράνομη χρήση
λογισμικού. Για το έτος 2013 συνεχίζονται οι έλεγχοι με εντατικό ρυθμό. Τα
αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στους δικαιούχους μέσω του Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ενώ οι κυρώσεις που συνεπάγεται η χρήση παράνομου
λογισμικού είναι διοικητικές, αστικές και ποινικές και συντρέχουν ταυτόχρονα εις
βάρος κάθε «πιστοποιημένου» παραβάτη. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν στην
επιβολή διοικητικού προστίμου από το ΣΔΟΕ, το οποίο ανέρχεται στα 1.000€ για
κάθε παράνομο αντίτυπο που εντοπίζεται κατά τον έλεγχο. Από το 2011 μέχρι και
σήμερα έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 9,000,000 ευρώ, κατά
προσέγγιση, εις βάρος επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί. Στις περιπτώσεις που ο
αριθμός των παράνομων αντιτύπων δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50), οι αντίστοιχες
ποινικές κυρώσεις αίρονται, αν ο παραβάτης προβεί σε ανεπιφύλακτη καταβολή του
επιβληθέντος διοικητικού προστίμου. Μέχρι σήμερα το 93,2 % των παραβατών έχει
προβεί στην ανεπιφύλακτη καταβολή του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου, ενώ
μόνο 6,8% των περιπτώσεων έχει αχθεί ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων,
καθιστώντας τους επιτόπιους διοικητικούς ελέγχους νομιμότητας λογισμικού έναν
σημαντικό κρατικό εισπρακτικό μηχανισμό. Όσον αφορά δε τις αστικές κυρώσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 66 § 12 του Ν. 2121/1993, αυτές συντρέχουν ταυτόχρονα με τις
διοικητικές και συνακόλουθα οι εκάστοτε παραβάτες υποχρεούνται τόσο στην
καταβολή του διοικητικού προστίμου, όσο και στην καταβολή αποζημίωσης στους
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εκάστοτε δικαιούχους, η οποία ισούται τουλάχιστον με το διπλάσιο της αγοραίας
αξίας των προγραμμάτων που βρέθηκαν να είναι εγκατεστημένα χωρίς άδεια.
Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι η αξία του μέχρι σήμερα ανευρεθέντος παράνομου
λογισμικού ξεπερνά τα 415.000€. Η διαδικασία των διοικητικών ελέγχων
νομιμότητας λογισμικού οδηγεί τελικά τις επιχειρήσεις, οι οποίες προβαίνουν σε
παράνομη χρήση λογισμικού, σε καταβολή πολλαπλάσιων ποσών σε σχέση κόστος
της συνήθους νομιμοποίησης λογισμικού, αν συνυπολογιστεί το συνολικό ύψος του
επιβληθέντος διοικητικού προστίμου αλλά και η αξία του ανευρεθέντος παράνομου
λογισμικού και οι συναρτώμενες με αυτό αποζημιώσεις που καλούνται οι παραβάτες
να καταβάλουν στους δικαιούχους και οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο
διπλάσιο της αγοραίας αξίας του λογισμικού, το οποίο βρέθηκε να χρησιμοποιείται
χωρίς τη νόμιμη άδεια. Σημαντικό εργαλείο για την πάταξη της πειρατείας
αποτελούν, επιπροσθέτως και οι επιστολές, τις οποίες απευθύνει το ΣΔΟΕ προς
επιχειρήσεις, με τις οποίες τις καλεί να προβούν σε αναλυτική απογραφή των
προγραμμάτων που χρησιμοποιούν και συγκεκριμένα στην καταγραφή των
αντίστοιχων αδειών των χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων καθώς και των
αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς. Ήδη από το 2006 έχουν σταλεί 23.981 επιστολές.
Ενδεικτικά οι επιστολές οι οποίες εστάλησαν το 2012 οδήγησαν σε αγορές
λογισμικού ποσού περίπου 800.000€, γεγονός, το οποίο, ενισχύει τη ρευστότητα
στην ελληνική αγορά, αλλά και τα κρατικά έσοδα, μέσω της αντίστοιχης είσπραξης
του Φ.Π.Α. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στη δράση αυτή
αποτελούν και τους πρωταρχικούς στόχους για μελλοντικούς διοικητικούς ελέγχους.
Είναι αυταπόδεικτο, ότι τελικά η καταπολέμηση της πειρατείας συνεπάγεται μόνο
οφέλη, τα οποία συμπυκνώνονται στην τόνωση της εθνικής οικονομίας και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνα της IDC, η οποία
εκπονήθηκε το 2010, η μείωση της πειρατείας λογισμικού Η/Υ κατά δέκα
ποσοστιαίες μονάδες σε χρονικό διάστημα τεσσάρων χρόνων θα αποφέρει 357
εκατομμύρια ευρώ σε νέα οικονομική δραστηριότητα, θα δημιουργήσει 1.313 νέες
θέσεις εργασίας και θα αποφέρει επιπλέον 109 εκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά
έσοδα.
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