
Πώς να εξοικονομήσετε σημαντικά στο κόστος του λογισμικού

Γεια σας, θα θέλαμε να αγοράσουμε μια νεότερη έκδοση 
του τρέχοντος λογισμικού μας για τους υπαλλήλους μας 
σε λογική τιμή, μπορείτε να μας βοηθήσετε;

Δυνητικός αγοραστής λογισμικού
Εταιρεία / οργανισμός

Βέβαια! Γνωρίζετε ότι μπορείτε να εξοικονομήσετε έως 
και 70% του κόστους αν αγοράσετε μεταχειρισμένο 

λογισμικό για την εταιρεία σας;

Εκπρόσωπος της Forscope
Μεσίτης λογισμικού

Δεν ήξερα για αυτή την 
επιλογή, αλλά ακούγεται 
υπέροχη! Τι σημαίνει 
όμως ακριβώς 
"μεταχειρισμένο 
λογισμικό"; Δεν το 
έχω ακούσει ποτέ.

Το μεταχειρισμένο 
λογισμικό είναι  
οποιοδήποτε 

λογισμικό που ανήκε 
προηγουμένως σε 

κάποιον και ο οποίος 
στη συνέχεια 

αποφάσισε να το 
πουλήσει περαιτέρω.

Περιμένετε, άρα είναι δυνατόν 
να πουληθεί το λογισμικό που 
δεν είναι σε χρήση πια;

Λοιπόν, φυσικά! Είναι πολύ παρόμοιο με την αγορά ενός 
αυτοκινήτου, για παράδειγμα. Μόλις δεν το χρειάζεστε, 

μπορείτε να το πουλήσετε και κάποιος άλλος να το 
αγοράσει ξανά – συνήθως σε σημαντικά μειωμένη τιμή.

Αυτό ακούγεται αρκετά λογικό, αλλά 
τι γίνεται με τη νομική πλευρά;

Το καθεστώς όσον αφορά το νομικό υπόβαθρο του 
μεταχειρισμένου λογισμικού εξελίσσεται σταδιακά εδώ 

και πολύ καιρό. Τελικά κατέληξε σε μια πολύ σαφή 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΕΕ) το 2012, η οποία επιβεβαίωσε ότι το λογισμικό 

που ανήκει σε κάποιον, είναι νόμιμο να πουληθεί.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ

COPYRIGHT
ΝΟΜΟΣ

Οδηγία 2009/24/ΕΚ
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καθώς ο νόμος είναι υπεράνω 
οποιωνδήποτε όρων αδειοδότησης, δεν 

μπορούν, ακόμη και αν το ήθελαν. Ωστόσο, 
θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η 

μεταβίβαση της κυριότητας εξακολουθεί 
να πληροί σαφώς καθορισμένους όρους.

Εντάξει, αλλά τι γίνεται με τους 
κατασκευαστές λογισμικού; Δεν 
εμποδίζουν τη μεταβίβαση της 
κυριότητας του λογισμικού στους 
όρους αδειοδότησής τους;

Και τι θα συμβεί σε περίπτωση 
ελέγχου; Θα τον περνούσε το 
μεταχειρισμένο λογισμικό;

Ναι, αλλά υπό έναν σημαντικό όρο: πρέπει να έχετε όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα για τα μεταχειρισμένα προϊόντα λογισμικού που έχετε αγοράσει. Η 
εταιρεία μας παρέχει πλήρη τεκμηρίωση της ιδιοκτησίας, καθώς και βοήθεια 

σε θέματα ελέγχου, αν χρειαστεί, ώστε να μην υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Εξοικονόμηση
έως και
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Απόφαση στην υπόθεση C-41/04
Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV
v Staatssecretaris van Financiën

2012
Απόφαση στην υπόθεση C-128/11
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2009
Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Όροι για τη μεταβίβαση της κυριότητας του λογισμικού

Απεριόριστης διάρκειας 
προϊόντα, όχι συνδρομητικά

Μόνο εντός
ΕΕ και ΕΟΧ

Δεν χρησιμοποιείται από το 
τον προηγούμενο ιδιοκτήτη

Πλήρως 
εξοφλημένο

Νέο λογισμικό

Πρώτος αγοραστής Πλεονάζων λογισμικό

Επαληθευμένο λογισμικό

Ο πελάτης μας


