
Πειρατεία Προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ο Νόμος 
 
Τι προνοεί ο Νόμος; 
 
Τον Ιανουάριο του 1994, οι τελευταίες τροποποιήσεις του περί του Δικαιώματος 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου, μπήκαν σε εφαρμογή. Στον Νόμο υπάρχει ειδική 
αναφορά στα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα οποία και ταξινομούνται 
σαν φιλολογικά έργα. Κατά συνέπεια, είναι παράνομο σήμερα να αντιγράφονται, 
πωλούνται ή ενοικιάζονται προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών χωρίς την 
συγκατάθεση του δημιουργού. Η Κύπρος έχει υπογράψει την Παγκόσμια Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως επίσης και την Σύμβαση της Βέρνης για την 
Προστασία των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Εργών. Οι συμβάσεις αυτές 
εξασφαλίζουν σε μη Κύπριους δημιουργούς, προστασία για τα έργα τους, την ίδια με 
εκείνη των Κυπρίων. Η Κύπρος είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού 
Εμπορίου και έτσι έχει κυρώσει την TRIPS. Ακόμη η Κύπρος άρχισε την διαδικασία 
εναρμόνισης της νομοθεσίας της με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψη της αίτησης 
της Κύπρου για να γίνει μέλος της Ε.Ε. 
 
Ποιές είναι οι Ποινές; 
 
Αν οποιοσδήποτε εν γνώση του, παράγει για πώληση ή ενοικίαση οποιοδήποτε παράνομο 
αντίγραφο προγράμματος διαπράττει αδίκημα. Σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 
ποινή μέχρι £1500 και/ή δύο χρόνια φυλάκιση και για δεύτερο αδίκημα το πρόστιμο 
είναι μέχρι £2000 και/η τρία χρόνια φυλάκιση. Επιπρόσθετα, εκτίθεται στην πιθανότητα 
πολιτικής αγωγής στην οποία μπορεί να επιδικαστούν αποζημιώσεις καθώς επίσης και 
παραδειγματικές αποζημιώσεις. 
 
Ακόμη, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει κατάσταση λογαριασμού των κερδών του 
παραβάτη, καθώς επίσης και την κατάσχεση των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την αναπαραγωγή του προγράμματος. 
 
Ποιές είναι οι ευθύνες σας σαν χρήστης; 
 
Η πρώτη ευθύνη ενός χρήστη προγράμματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να 
αγοράζει μόνο αυθεντικά προγράμματα για δική του χρήση. Το πρόγραμμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με την συνοδευτική άδεια χρήσης. Εσείς και η Εταιρεία 
σας πρέπει να είστε βέβαιοι ότι κάθε αντίγραφο που χρησιμοποιείτε στους υπολογιστές 
σας είναι εξουσιοδοτημένο από τον ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Η άδεια αυτή είναι ο οδηγός σας ως προς τον επιτρεπόμενο τρόπο χρήσης. 
Γενικά είναι παράνομο να αγοράζετε προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και να 
τα φορτώνετε σε περισσότερο από ένα υπολογιστή ή να ενοικιάζετε, αντιγράφετε ή 
διανέμετε τα προγράμματα αυτά ή τις οδηγίες χρήσης τους. 
 
Όταν αγοράζετε προγράμματα να βεβαιωθείτε ότι αγοράζετε μόνο νόμιμα προϊόντα. 
Πολλά πειρατικά προϊόντα συσκευάζονται έτσι ώστε να μοιάζουν με τα αυθεντικά 
προϊόντα των παραγωγών, αλλά είναι κατώτερης ποιότητας. Βεβαιωθείτε ότι: 



 
 Το κανάλι διανομής σας είναι εξουσιοδοτημένο· 
 Έχετε πάρει την άδεια χρήσης· 
 Σας έχουν δώσει αυθεντικές δισκέτες ή CDs· 
 
Πρέπει να είστε προσεκτικοί ότι δεν αγοράζετε μόνο μια αναβάθμιση του προγράμματος. 
Τέτοιες αναβαθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν έχετε ήδη αγοράσει το 
πρόγραμμα και όχι από μόνες τους. Αν χρησιμοποιείτε πειρατικά ή αντιγραμμένα 
προγράμματα, τότε, επιπρόσθετα με τις νομικές επιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, 
αντιμετωπίζετε και άλλους εμπορικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων της 
πιθανότητας προσβολής από «ιούς», ελαττωματικών δίσκων και προγραμμάτων. 
 
Όταν αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που είναι 
πειρατικά ή αντιγραμμένα, όχι μόνο αποστερείτε τον παραγωγό του προγράμματος και 
το διανομέα του από το εισόδημα που του ανήκει, αλλά βλάπτετε και ολόκληρη την 
βιομηχανία. 
 
Όλοι οι παραγωγοί προγραμμάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μικροί και μεγάλοι, 
ξοδεύουν στην κυριολεξία χρόνια για την ολοκλήρωση προγραμμάτων για χρήση από το 
κοινό. 
 
Ένα σημαντικό ποσοστό κάθε λίρας που ξοδεύεται στην αγορά αυθεντικών 
προγραμμάτων επιστρέφει στο δημιουργό για χρήση στη μελέτη και ανάπτυξη, έτσι ώστε 
καλύτερα και πιο αναπτυγμένα προγράμματα μπορούν να παραχθούν. 
 
Όταν αγοράζετε πειρατικά προγράμματα τα λεφτά σας πηγαίνουν κατευθείαν στις τσέπες 
των κλεπτών προγραμμάτων. Η εταιρεία που το δημιούργησε δεν παίρνει ούτε μια λίρα. 
Αυτές οι απώλειες εισοδημάτων βλάπτουν γιατί: 
 
 Μειώνουν το ποσό των λεφτών που ξοδεύονται για την ανάπτυξη των προγραμμάτων 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών· 
 Αποτρέπουν την ύπαρξη τοπικών τεχνικών υποστήριξης των προϊόντων· 
 Καταστρέφουν την δυνατότητα διανομής αναβαθμίσεων των προγραμμάτων· 
 
Υπολογισμός των εισοδημάτων που χάνονται από κλοπή προγραμμάτων στην Κύπρο: 
 
Στο 1998 υπολογίζεται ότι η παράνομη αντιγραφή κόστισε στους νόμιμους παραγωγούς 
προγραμμάτων, περίπου 18 εκατομμύρια λίρες. Γύρω στο 80%-85% των προγραμμάτων 
για επιχειρήσεις στην Κύπρο αποκτούνται παράνομα. 
 
Κυβερνητική δέσμευση στην εφαρμογή του Νόμου: 
 
Οι τροποποιήσεις στον Νόμο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας που 
προνοούν ξεκάθαρα την προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
έχουν ψηφισθεί από την Βουλή τον Μάϊο του 1993. Μπήκαν σε εφαρμογή όμως μόνο 
τον Ιανουάριο του 1994. Ο λόγος για αυτή την καθυστέρηση ήταν για να επιτραπεί στο 



κοινό η αντικατάσταση οποιουδήποτε παράνομου προγράμματος με αυθεντικό. Η 
Κυβέρνηση έχει αρχίσει την εφαρμογή του Νόμου για τα Δικαιώματα Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας μέσον της Αστυνομίας και του Τελωνείου και μέχρι τώρα έχει κατάσχει 
περισσότερα από 4000 πειρατικά CDs. 
 
Τροπικές Αντιπειρατικές Προσπάθειες: 
 
Η BSA Cyprus έχει οργανώσει σεμινάρια για να βοηθήσει στην ενημέρωση του κοινού 
όσον αφορά την πειρατεία των προγραμμάτων. Έχει από το 1994, αρχίσει να βοηθά στην 
συστηματική εκπαίδευση της Αστυνομίας και του Τελωνείου. Το 1997 έχει καταχωρήσει 
αγωγή σύμφωνα με τον Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο η οποία 
έχει καταλήξει στην έκδοση απαγορευτικού διατάγματος, την παράδοση πέραν των 650 
πειρατικών CDs καθώς και την καταβολή των δικηγορικών εξόδων. Μια δεύτερη 
πολιτική αγωγή το 1999 είναι σε εξέλιξη μετά την εξασφάλιση μονομερούς 
απαγορευτικού διατάγματος. 
 
Αν γνωρίζετε για πειρατεία προγραμμάτων ή τόπους όπου διατίθενται πειρατικά 
προϊόντα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε την BSA Cyprus στο τηλ. 02-676060 και να 
αναφέρετε τις πληροφορίες σας. Επιπρόσθετα η BSA Cyprus, της οποίας τα γραφεία 
είναι στο Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, 2 Οδός Σοφούλη, 9ος όροφος, Λευκωσία. Φαξ 02-
676061 μπορεί να κάνει διευθετήσεις για να σας προμηθεύσει με υλικά και εργαλεία για 
τους υπολογιστές σας που θα διευκολύνουν την διαχείριση των προγραμμάτων 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σας. Η BSA Cyprus μπορεί επίσης να αναλάβει τον έλεγχο 
των προγραμμάτων στα υποστατικά σας. 
 
Τέλος μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της BSA στο www.bsa.org ή να στείλετε 
ένα e-mail στο cyprus@bsa.org 

http://www.bsa.org/
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