
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ	

ΠΕΡΊΛΗΨΗ 
	

	



	
Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: αντίληψη, 

συνείδηση και συμπεριφορά 

	

www.euipo.europa.eu  
	

2 

 
	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ΕΥΡΩΠΑΊΟΙ ΠΟΛΊΤΕΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ:  
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ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ 

ΠΕΡΊΛΗΨΗ   
 

ΕΡΕΥΝΑ	ΠΕΔΙΟΥ:	21	έως	28	Οκτωβρίου	2016	

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:	23	Μαρτίου	2017	

Η	εκπόνηση	της	παρούσας	έρευνας	ανατέθηκε	στην	Deloitte	από	το	Γραφείο	Διανοητικής	Ιδιοκτησίας	της	
Ευρωπαϊκής	Ένωσης.	
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Περίληψη 
Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: αντίληψη, συνείδηση και συμπεριφορά 

 

Το 2013, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβη στην ανάθεση μελέτης 
με θέμα Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: αντίληψη, συνείδηση και συμπεριφορά, θέλοντας 
να διερευνήσει τις στάσεις των Ευρωπαίων όσον αφορά τη ΔΙ, τον βαθμό του σεβασμού που 
επιδεικνύουν οι Ευρωπαίοι στα συναφή δικαιώματα, καθώς και την εν λόγω έννοια συνολικά. Η 
παρούσα μελέτη, η οποία εκπονήθηκε το 2016, παρέχει επικαιροποιημένη ανάλυση και προβαίνει σε 
σύγκριση με τα αποτελέσματα της μελέτης του 2013, βασιζόμενη σε νέα ποσοτική έρευνα και σε 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν κατ’ αναλογία πολίτες από όλες τις 
εθνικότητες των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και διαμένοντες σε καθένα από τα 28 κράτη μέλη ηλικίας 
15 ετών και άνω. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 26 555 συνεντεύξεις. 

Το 80 % του ερωτηματολογίου ήταν παρεμφερές με την έρευνα του 2013, ώστε να καταστεί δυνατή η 
σύγκριση με τα αποτελέσματα του 2013 και ο εντοπισμός των συναφών τάσεων. Προστέθηκαν πάντως 
και κάποιες νέες ερωτήσεις ώστε να μπορέσουν να διερευνηθούν ορισμένα θέματα που αναδείχθηκαν 
από την έρευνα του 2013 και να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της μεταβολής τους.  
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Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΆΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΊΩΝ ΌΣΟΝ 
ΑΦΟΡΆ ΤΗ ΔΙ 

Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: αντίληψη, συνείδηση και συμπεριφορά 

 

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙ, ΑΛΛΑ 
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
 

Η υποκειμενική κατανόηση της ΔΙ αυξήθηκε μεν συνολικά σε σύγκριση με το 2013, όμως 
παρατηρούνται κάποιες αποκλίσεις. Ενώ το ποσοστό των ερωτηθέντων Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι 
έχουν «μάλλον καλή» κατανόηση της ΔΙ αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, το επίπεδο 
κατανόησης εμφανίζεται μειωμένο, καθώς έχει μειωθεί το ποσοστό των ερωτηθέντων με «πολύ καλή» 
κατανόηση. 

Σημείωση: (+ xx) (– xx) (=) δείχνει τη μεταβολή των αποτελεσμάτων σε σχέση με το 2013. 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι η «καλή» κατανόηση αυξήθηκε συνολικά σε σχέση με το 2013 μεταξύ των 
συμμετεχόντων ηλικίας 25 ως 54 ετών (+ 5 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ παραμένει σταθερή μεταξύ των 
ερωτηθέντων ηλικίας 55 ετών και άνω. Η εικόνα διαφέρει, ωστόσο, μεταξύ των ερωτηθέντων 
νεαρότερης ηλικίας. Όπως και το 2013, η νεότερη γενιά έχει το χαμηλότερο επίπεδο «καλής» 
κατανόησης σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες, και μάλιστα με πτωτική τάση: το 64 % των 
ερωτηθέντων Ευρωπαίων ηλικίας 15 έως 24 ετών αναφέρουν γενικά καλή κατανόηση της ΔΙ, σε 
σύγκριση με το 68 % το 2013. 

 

 

 

23%

52%

13%

8%4%

Πολύ κακή  

Πολύ καλή 

Μάλλον καλή 

Μάλλον κακή 

Σύνολο «Καλή κατανόηση» 
75% 

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ (+2) 
(+10) 

(-8) 

Μερικό σύνολο θετικών απαντήσεων  
(πολύ καλή + μάλλον καλή) 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΤΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
 

Η σημασία της προστασίας της ΔΙ αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο, καθώς σχεδόν όλοι οι 
ερωτηθέντες πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να μπορούν οι εφευρέτες, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες 
να προστατεύουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για το έργο τους. Η άποψη αυτή αναδεικνύει 
την προσήλωση στις αρχές της προστασίας των ΔΔΙ και την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙ 
ΩΣ ΠΥΛΩΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 
 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που συνδέουν την προστασία της ΔΙ με τη διατήρηση της οικονομικής 
σταθερότητας παραμένει σταθερό στο 67 %. Επιπλέον, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων αναγνωρίζουν 
τον ρόλο των επιχειρήσεων εντάσεως διανοητικής ιδιοκτησίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
αν και το ποσοστό αυτών που συμφωνούν παρουσιάζει ελαφριά μείωση σε σύγκριση με το 2013. Οι 
μισοί ερωτηθέντες Ευρωπαίοι πιστεύουν, ωστόσο, ότι η αυστηρή προστασία της ΔΙ μπορεί να 
αποτελέσει τροχοπέδη για την καινοτομία, ενώ πάνω από τους μισούς εκτιμούν ότι οι αρχές που 
διέπουν τη ΔΙ δεν είναι προσαρμοσμένες στο διαδίκτυο 1. 

 

 

συμφωνούν ότι  
αν σταματούσε να 

προστατεύεται η ΔΙ θα 
επικρατούσε οικονομικό χάος 

συμφωνούν ότι  
οι επιχειρήσεις έντασης ΔΙ 

συμβάλλουν πολύ περισσότερο 
από τις άλλες στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας ή στην 
ανάπτυξη 

 

N
EO

 

συμφωνεί ότι 
η αυστηρή προστασία της 
ΔΙ μπορεί να αποτελέσει 

τροχοπέδη για την 
καινοτομία 

N
EO

 

συμφωνεί ότι 
οι αρχές που διέπουν τη ΔΙ 

δεν είναι 
προσαρμοσμένες στο 

διαδίκτυο 
  

 
																																																																				

1	Οι	δύο	αυτές	πτυχές	δεν	περιλαμβάνονταν	στην	έρευνα	του	2013.	

82% 15%

Συμφωνώ 
απολύτως 
 

Είναι σημαντικό οι εφευρέτες, οι 
δημιουργοί και οι καλλιτέχνες ερμηνευτές 

να μπορούν να προστατεύουν τα 
δικαιώματά τους και να αμείβονται για 

το έργο τους. 

Σύνολο 
«Συμφωνώ» 

 

(+1) 

(+5) 97%	

Μάλλον 
συμφωνώ 
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Όπως και το 2013, η άποψη σύμφωνα με την οποία η ενδεχόμενη απουσία κανόνων ΔΙ θα επέφερε 
οικονομικό χάος υποστηρίζεται περισσότερο από τους νεαρότερους και γηραιότερους συμμετέχοντες: 
την εν λόγω άποψη συμμερίζεται το 73 % των ερωτηθέντων ηλικίας 15 έως 24 ετών και το 70 % των 
ερωτηθέντων ηλικίας 55 ετών και άνω. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός, όπως άλλωστε και στην έρευνα του 
2013, ότι οι Ευρωπαίοι ανώτερου μορφωτικού επιπέδου συμμερίζονται σαφώς λιγότερο τη 
συγκεκριμένη άποψη (63 %), και ότι το επίπεδο κατανόησης της ΔΙ δεν παίζει κανένα ρόλο στην εν 
λόγω άποψη. 

Η άποψη ότι η ΔΙ αποτελεί τροχοπέδη για την καινοτομία φαίνεται να είναι περισσότερο διαδεδομένη 
μεταξύ των ερωτηθέντων Ευρωπαίων νεαρότερης ηλικίας: 6 στους 10 ερωτηθέντες ηλικίας 15 έως 24 
ετών συμφωνούν με την εν λόγω πρόταση (59 % έναντι 50 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ). Την 
άποψη αυτή συμμερίζονται επίσης και όσοι αγοράζουν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και όσοι 
μεταφορτώνουν ή παρακολουθούν σε συνεχή ροή περιεχόμενο από παράνομες πηγές: με την εν λόγω 
πρόταση συμφωνεί το 57 % αυτής της υποομάδας. 

 

Η ΔΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΟΙ «ΕΛΙΤ» 
 

Η ΔΙ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αφηρημένη έννοια για τους πολίτες, καθώς υπάρχει συνεχιζόμενη 
τάση σύνδεσης της προστασίας της ΔΙ με την «ελίτ», όπως μεγάλες επιχειρήσεις και επιτυχημένους 
καλλιτέχνες. Πάνω από 4 στους 10 ερωτηθέντες πολίτες της ΕΕ πιστεύουν ότι από τη ΔΙ ωφελούνται 
περισσότερο οι συγκεκριμένες ομάδες. Ταυτόχρονα, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι οι απλοί 
καταναλωτές, όπως οι ίδιοι, ωφελούνται σε πολύ μικρότερο βαθμό. Το ίδιο πρότυπο συμπεριφοράς 
καταγράφηκε και το 2013. 

 

Μεγάλες επιχειρήσεις: 24% (-1) 

Διάσημοι καλλιτέχνες ερμηνευτές: 20% (+3) 

Απλοί καταναλωτές όπως οι ερωτηθέντες: 5% (+1) 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 3% (=) 

Μεγάλες επιχειρήσεις + Διάσημοι καλλιτέχνες 44%  
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του 2013 και της έρευνας του 2016 είναι μεν παρόμοια στο σύνολό τους, 
όμως παρατηρούνται διαφορές σε επίπεδο ηλικιακών ομάδων. Το 2013, η άποψη ότι από τη ΔΙ 
ωφελούνται κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι διάσημοι καλλιτέχνες υποστηριζόταν ως επί το 
πλείστον από Ευρωπαίους νεαρής ηλικίας. Το 2016, όμως, την άποψη αυτή συμμερίζονται 
περισσότερες ηλικιακές ομάδες: το 40 % των ερωτηθέντων ηλικίας 15 έως 24 ετών (– 7 ποσοστιαίες 
μονάδες), το 47 % των ερωτηθέντων ηλικίας 25 έως 39 ετών (καμία μεταβολή σε σχέση με τη μελέτη 
του 2013), το 49 % των ερωτηθέντων ηλικίας 40 έως 54 ετών (+ 5 ποσοστιαίες μονάδες), και το 40 % 
των ερωτηθέντων ηλικίας 55 ετών και άνω (+ 4 ποσοστιαίες μονάδες). 
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Παραποίηση/απομίμηση 
Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: αντίληψη, συνείδηση και συμπεριφορά 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ, ΟΜΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝ 
ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

Οι ερωτηθέντες πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να θεωρούν τη ΔΙ ως θεμελιώδη αξία, άμεσα 
συνυφασμένη με την έντονη καταδίκη της αγοράς προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Επτά στους 
δέκα ερωτηθέντες Ευρωπαίους πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αγορά προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης. Αυτή η έντονη καταδίκη επιβεβαιώνεται περαιτέρω, καθώς το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που δηλώνει «διαφωνώ απολύτως» κυμαίνεται μεταξύ 49 % και 59 % για όλες τις 
προτάσεις της έρευνας που παρατίθενται ακολούθως. 

 

Ωστόσο, παρότι οι πολίτες εξακολουθούν να καταδικάζουν την παραποίηση/απομίμηση, η αποδοχή της 
εν λόγω πρακτικής παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ιδίως όταν οι λόγοι αγοράς προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης είναι η τιμή και διαθεσιμότητα. 
 

Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΕΝΩ 
ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ 
 

Όπως και το 2013, από τα τέσσερα επιχειρήματα που εξετάστηκαν (αρνητικός αντίκτυπος στην 
οικονομία, ενίσχυση της παράνομης εμπορίας, απειλή για τη δημόσια υγεία και αποθάρρυνση της 
καινοτομίας), ο οικονομικός παράγοντας εξακολουθεί να αποθαρρύνει την αγορά προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς το 78 % (– 3 ποσοστιαίες μονάδες) των 
ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης έχει καταστροφικές 
συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας και μόνο το 20 % δεν συμμερίζεται τη 

10%

8%

5%

6%

17%

16%

12%

11%

22%

22%

21%

22%

49%

52%

60%

59%

2%

2%

2%

2%

Η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης 
είναι αποδεκτή όταν η τιμή του πρωτότυπου και 
αυθεντικού προϊόντος είναι υπερβολικά υψηλή

Η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης 
είναι αποδεκτή όταν το αυθεντικό προϊόν δεν 

διατίθεται, ή δεν έχει διατεθεί ακόμη, στον τόπο 
διαμονής του καταναλωτή

Η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης 
είναι αποδεκτή όταν δεν έχει σημασία η ποιότητα 

του προϊόντος

Η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης 
είναι αποδεκτή όταν αφορά προϊόντα πολυτελείας

Συμφωνώ απολύτως Μάλλον συμφωνώ Μάλλον διαφωνώ Διαφωνώ απολύτως ΔΞ/ΔΑ

(+2) (+1) (+3) (+6) = 

(-2) (-2) (-2) (+6) = 

(+3) (+3) (+1) (-7) = 

(+3) = (+1) (-5) (-1) 
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συγκεκριμένη άποψη. Αυξάνεται, ωστόσο, το ποσοστό εκείνων που δεν αναγνωρίζουν τη ζημιά που 
προκαλεί η παραποίηση/απομίμηση. 

Ο αρνητικός αντίκτυπος της αγοράς προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην καινοτομία είναι γενικά 
το λιγότερο αποδεκτό επιχείρημα επί των τεσσάρων συνολικά επιχειρημάτων που εξετάστηκαν, ενώ το 
σχετικό ποσοστό παρουσιάζει επιπλέον μείωση μεταξύ των ερωτηθέντων Ευρωπαίων το 2016 σε 
σχέση με το 2013. Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες πολίτες της ΕΕ (48 %) δεν πιστεύουν ότι η αγορά 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης αποθαρρύνει την καινοτομία. 

 

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΘΕΙΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΧΑΜΗΛΟ, ΑΛΛΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 
ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ που δηλώνουν ότι έχουν αγοράσει εκ προθέσεως 
προϊόντα παραποίησης/απομίμησης παραμένει γενικά χαμηλό, αν και έχει αυξηθεί κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το 2013 (7 % έναντι 4 % το 2013). Μεταξύ αυτών που παραδέχονται ότι 
αγόρασαν εκ προθέσεως προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, κυριαρχούν έντονα οι νέοι, καθώς το 
15 % των συμμετεχόντων ηλικίας 15 έως 24 ετών παραδέχονται ότι προέβησαν εκ προθέσεως σε 
αγορά (+ 9 ποσοστιαίες μονάδες), σε σύγκριση με το 7 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ και μόλις 
το 4 % των ερωτηθέντων ηλικίας 55 ετών και άνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

αγόρασε προϊόντα παραποίησης/απομίμησης εκ προθέσεως 

+ ερωτηθέντες ηλικίας 15-24 ετών: 15% (+9) 

+ χειρώνακτες εργαζόμενοι: 11% (+6) 

+ ερωτηθέντες ηλικίας 25-39 ετών: 9% (+4) 

(+3) 
 

Αυτό σημαίνει ότι... 
το 15% των ερωτηθέντων 
ηλικίας 15-24 ετών 
αγόρασαν εκ προθέσεως 
προϊόν 
παραποίησης/απομίμησης 
έναντι του 7% του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ που 
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Η ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΜΩΣ 
ΤΑΣΗ, ΙΔΙΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 

Το ποσοστό όσων αγόρασαν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ως αποτέλεσμα παραπλάνησης 
αυξήθηκε επίσης κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες (10 % έναντι 6 % το 2013). 

 

10% αγόρασε προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης ως 
αποτέλεσμα παραπλάνησης 

(-4) 

 

Ενώ το 2013 η νεότερη γενιά αγόρασε, σύμφωνα με τις ενδείξεις, σε μεγαλύτερο βαθμό προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης ως αποτέλεσμα παραπλάνησης, στην παρούσα έρευνα τη συγκεκριμένη 
συμπεριφορά εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό οι ερωτηθέντες ηλικίας 25 έως 39 ετών. Συνολικά, το 
12 % των ερωτηθέντων ηλικίας 25 έως 39 ετών δηλώνει ότι έχει αγοράσει προϊόντα 
παραποίησης/απομίμησης ως αποτέλεσμα παραπλάνησης (+ 6 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ το 11 % 
των ερωτηθέντων ηλικίας 15 έως 24 ετών παραδέχεται την ίδια συμπεριφορά (+ 4 ποσοστιαίες 
μονάδες). 

Ενώ περισσότεροι ερωτηθέντες Ευρωπαίοι αγοράζουν πλέον προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, ένα 
σημαντικό ποσοστό (35 %) έχει αναρωτηθεί επίσης αν κάποιο προϊόν που αγόρασε ήταν αυθεντικό ή 
όχι. 

 

ΟΙ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΩΣ «ΕΞΥΠΝΗ 
ΑΓΟΡΑ» Ή ΩΣ «ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» 
 

Παρότι μειώνεται το ποσοστό των Ευρωπαίων που αναγνωρίζουν τον αρνητικό αντίκτυπο της αγοράς 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και αυξάνεται ταυτόχρονα η συγκεκριμένη συμπεριφορά, 
μειώνεται επίσης το ποσοστό εκείνων που δικαιολογούν την αγορά προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης ως τρόπο βελτίωσης της αγοραστικής τους δύναμης ή ως πράξη 
διαμαρτυρίας. 

Το 34 % (‒ 4 ποσοστιαίες μονάδες) των ερωτηθέντων Ευρωπαίων θεωρεί την αγορά προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης ως πράξη διαμαρτυρίας, ενώ το 62 % δεν συμμερίζεται την εν λόγω άποψη. 
Επιπλέον, οι πολίτες της ΕΕ θεωρούν ολοένα και λιγότερο την αγορά προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης ως έξυπνη λύση, καθώς το ποσοστό των ερωτηθέντων Ευρωπαίων που 
θεωρούν ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης συνιστά έξυπνο μέσο διατήρησης της 
αγοραστικής τους δύναμης μειώνεται σε σύγκριση με το 2013 (30 %, ‒ 4 ποσοστιαίες μονάδες). 
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Οι απόψεις ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης αποτελεί τρόπο διατήρησης της 
αγοραστικής δύναμης και ταυτόχρονα τρόπο διαμαρτυρίας έναντι της οικονομίας της αγοράς 
υποστηρίζονται, σύμφωνα με τις ενδείξεις, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους νέους και τους χειρώνακτες 
εργαζόμενους: πρόκειται για μια διαρκή τάση σε σχέση με την έρευνα του 2013. Εντούτοις, παρότι οι εν 
λόγω ομάδες δικαιολογούν, σύμφωνα με τις ενδείξεις, σε μεγαλύτερο βαθμό την αγορά προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης ως έξυπνη λύση και ως πράξη διαμαρτυρίας, επισημαίνεται ότι το ποσοστό 
συμφωνίας αμφότερων των ομάδων με τις δύο αυτές προτάσεις παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με το 
2013. 

 

Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
 

Ο αντίκτυπος της εκ προθέσεως αγοράς προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην οικονομία της ΕΕ 
ή η βλάβη που προκαλείται στους παραγωγούς του αυθεντικού περιεχομένου δεν φαίνεται να έχει 
ιδιαίτερη απήχηση μεταξύ των ερωτηθέντων που παραδέχονται ότι έχουν αγοράσει εκ προθέσεως 
προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. Η αύξηση της αποδοχής των προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης φαίνεται να καθοδηγείται από την τιμή. Το ίδιο ακριβώς παρατηρείται μεταξύ 
των ερωτηθέντων που έχουν αγοράσει εκ προθέσεως κάποιο προϊόν παραποίησης/απομίμησης κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες. Ο κύριος λόγος για τον οποίον οι καταναλωτές θα σταματούσαν να 
αγοράζουν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης είναι η διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών προϊόντων, 
ενώ ακολουθούν η προσωπική κακή εμπειρία και ο κίνδυνος της τιμωρίας. 
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Ως προς τον κύριο λόγο για τον οποίο οι ερωτηθέντες πολίτες της ΕΕ θα σταματούσαν να αγοράζουν 
προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, ξεχωρίζουν οι ερωτηθέντες ηλικίας 15 έως 24 ετών, καθώς το 
72 % της νεότερης γενιάς αποδίδει την εν λόγω συμπεριφορά στην τιμή, σε σύγκριση με το 58 % των 
ερωτηθέντων ηλικίας 55 ετών και άνω. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες ανώτερου μορφωτικού επιπέδου 
(65 %), οι άνδρες (65 %) και οι χειρώνακτες εργαζόμενοι (67 %) αναφέρουν, σύμφωνα με τις ενδείξεις, 
σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών προϊόντων ως τον κύριο λόγο για τον 
οποίο θα σταματούσαν να αγοράζουν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. 

 

 

  

7%

8%

13%

28%

28%

33%

33%

41%

63%

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Δεν θα σταματήσω για κανένα λόγο

Βλάπτεται η εικόνα μου: οι άλλοι θα με επικρίνουν επειδή 
έχω ή φορώ προϊόντα παραποίησης/απομίμησης

Καλύτερη κατανόηση της βλάβης που προκαλεί η 
συμπεριφορά μου στους παραγωγούς των αυθεντικών 

προϊόντων

Καλύτερη κατανόηση της βλάβης που προκαλεί η 
συμπεριφορά μου στις θέσεις εργασίας και στην οικονομία 

της ΕΕ

Κακή εμπειρία τρίτων από προϊόν παραποίησης/απομίμησης

Κίνδυνος τιμωρίας

Προσωπική κακή εμπειρία από προϊόν 
παραποίησης/απομίμησης

Διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών αυθεντικών προϊόντων
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Ψηφιακό περιεχόμενο	
Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία: αντίληψη, συνείδηση και συμπεριφορά 

 

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ 
ΡΟΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΝΟΜΙΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 
 

Παρότι μειώνεται γενικά η αποδοχή της παραβίασης των δικαιωμάτων δημιουργού, με μόλις 35 % των 
ερωτηθέντων Ευρωπαίων να θεωρεί αποδεκτή την παράνομη λήψη επιγραμμικού περιεχομένου όταν 
προορίζεται για προσωπική χρήση (– 7 ποσοστιαίες μονάδες), οι καταναλωτικές ανάγκες φαίνεται να 
υπερισχύουν ολοένα και περισσότερο των ανησυχιών νομικής φύσης, καθώς το 31 % (+ 9 ποσοστιαίες 
μονάδες) των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ δηλώνει ότι είναι αποδεκτή η λήψη επιγραμμικού 
περιεχομένου μέσω παράνομων πηγών, εφόσον δεν υφίσταται νόμιμη εναλλακτική οδός.	

 

 

 

Ο βαθμός αποδοχής της παράνομης μεταφόρτωσης εφόσον δεν υφίσταται άμεσα διαθέσιμη νόμιμη 
εναλλακτική οδός μειώνεται με την ηλικία. Σε σύγκριση με το 2013, πάντως, παρατηρείται σημαντική 
μείωση της απόκλισης μεταξύ της νεότερης και της μεγαλύτερης γενιάς. Το 2013, η απόκλιση μεταξύ 
των νεαρότερων και γηραιότερων ερωτηθέντων Ευρωπαίων ήταν 31 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το 
2016 μειώθηκε σε μόλις 19 ποσοστιαίες μονάδες. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι μεγαλύτερης ηλικίας όσο 
περισσότερο αποκτούν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο, τόσο περισσότερο θεωρούν αποδεκτή τη 
χρήση παράνομων πηγών, εφόσον δεν υφίσταται άμεσα διαθέσιμη εναλλακτική οδός. 
 

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 
 

Παρότι ένα αυξανόμενο ποσοστό ερωτηθέντων πολιτών δηλώνει ότι η παραβίαση των ΔΔΙ 
δικαιολογείται εφόσον δεν υφίσταται νόμιμη εναλλακτική, μια μεγάλη και αυξανόμενη μερίδα 
ερωτηθέντων Ευρωπαίων θα επέλεγε τις νόμιμες προσφορές έναντι των παράνομων. Υπάρχει σαφής 
προτίμηση υπέρ της χρήσης νόμιμων μέσων πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο εφόσον 
υφίσταται οικονομικά προσιτή εναλλακτική οδός, καθώς το 83 % των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ 
δηλώνει ότι προτιμά να λαμβάνει ψηφιακό περιεχόμενο μέσω νόμιμων/αδειοδοτημένων υπηρεσιών και 
να μην χρησιμοποιεί παράνομα μέσα.	

Σύνολο «Συμφωνώ» 

Η παράνομη λήψη περιεχομένου από το 
διαδίκτυο είναι αποδεκτή εφόσον προορίζεται 

για προσωπική χρήση 

Η παράνομη λήψη περιεχομένου από το 
διαδίκτυο είναι αποδεκτή εφόσον δεν υφίσταται 

άμεσα διαθέσιμη νόμιμη εναλλακτική οδός 
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Μόνο το 8 % δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε απαραιτήτως τη νόμιμη εναλλακτική, ακόμη κι αν ήταν 
διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο μεταξύ των πολιτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα δημιουργού, καθώς την εν λόγω άποψη εκφράζει το 15 % των αγοραστών 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και το 20 % των ατόμων που μεταφορτώνουν ή παρακολουθούν 
παράνομο περιεχόμενο σε συνεχή ροή. Την άποψη αυτή συμμερίζονται επίσης οι ερωτηθέντες 
Ευρωπαίοι νεαρότερης ηλικίας. Το 13 % των πολιτών της ΕΕ ηλικίας 15 έως 24 ετών θα επέλεγε σε 
κάθε περίπτωση την παράνομη εναλλακτική. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε πάντως κατά 4 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σύγκριση με το 2013, ενώ συνολικά μειώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση αυτή 
συνάδει με την αύξηση της χρήσης νομίμως παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Ευρωπαίους 
νεαρότερης ηλικίας. 
 

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ προτιμά τη λήψη περιεχομένου μέσω 
νόμιμων οδών, καθώς αναφέρει ότι κάνει χρήση των νόμιμων προσφορών. Συνολικά, το 27 % (+ 7 
ποσοστιαίες μονάδες) των ερωτηθέντων Ευρωπαίων έχει καταβάλει χρηματικό αντίτιμο για την 
απόκτηση πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο. 

Όσον αφορά τους ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι έχουν καταβάλει χρηματικό αντίτιμο για την 
απόκτηση πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο, καθοριστικό ρόλο στη συναφή μεταβολή έχουν οι 
νέοι, οι διαμένοντες σε αστικά κέντρα και οι άνδρες. Χρηματικό αντίτιμο για τη χρήση νομίμως 
παρεχόμενης υπηρεσίας που του εξασφαλίζει πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο έχει καταβάλει το 
41 % των ερωτηθέντων ηλικίας 15 έως 24 ετών (+ 8 ποσοστιαίες μονάδες), το 41 % των ερωτηθέντων 
ηλικίας 25 έως 39 ετών (+ 12 ποσοστιαίες μονάδες), το 30 % των ερωτηθέντων που ζουν σε μεγάλα 
αστικά κέντρα (+ 7 ποσοστιαίες μονάδες) και το 32 % των ανδρών (+ 8 ποσοστιαίες μονάδες).	

 

 

 

Σύνολο «Συμφωνώ» Όταν παρέχεται οικονομικά προσιτή νόμιμη επιλογή, 
προτιμώ την 

πρόσβαση/μεταφόρτωση/παρακολούθηση 
περιεχομένου σε συνεχή ροή μέσω 

αδειοδοτημένων πλατφορμών αντί των συναφών 
παράνομων δραστηριοτήτων 

κατέβαλε χρηματικό αντίτιμο για πρόσβαση/μεταφόρτωση/παρακολούθηση σε 
συνεχή ροή περιεχομένου που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού από 
νομίμως παρεχόμενη υπηρεσία στο διαδίκτυο (μουσική, βίντεο, ταινίες ή 
τηλεοπτικές σειρές) 

+ ερωτηθέντες ηλικίας 15-24 ετών: 41% (+8) 

+ ερωτηθέντες ηλικίας 25-39 ετών: 41% (+8) 

(+8) 

+ ερωτηθέντες που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα: 30%  (+7) 

+ ερωτηθέντες ανώτερου μορφωτικού επιπέδου 
(ολοκλήρωση εκπαίδευσης μετά τα 20):		

32% (+8) 

Αυτό σημαίνει ότι... 
Το 41% των ερωτηθέντων  
ηλικίας 15-24 ετών έχει καταβάλει  
χρηματικό αντίτιμο για 
πρόσβαση/μεταφόρτωση/παρακολούθηση σε 
συνεχή ροή περιεχομένου που προστατεύεται 
από δικαιώματα δημιουργού από νομίμως 
παρεχόμενη υπηρεσία έναντι του 27% του 
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ 
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Επιπλέον, στη μεταβολή από το 2013 έχουν συμβάλει επίσης οι ερωτηθέντες ανώτερου μορφωτικού 
επιπέδου, καθώς το 32 % εξ αυτών (+ 8 ποσοστιαίες μονάδες) έχει καταβάλει χρηματικό αντίτιμο για 
πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω νομίμως παρεχόμενης επιγραμμικής υπηρεσίας. 
 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
 

Μια μικρή μερίδα ερωτηθέντων Ευρωπαίων, 10 % (+ 1 ποσοστιαία μονάδα), δηλώνει ότι έχει 
χρησιμοποιήσει εκ προθέσεως παράνομες πηγές στο διαδίκτυο. Παρότι οι νεότερες γενιές φαίνεται να 
έχουν καταβάλει, σύμφωνα με τις ενδείξεις, σε μεγαλύτερο βαθμό χρήματα για πρόσβαση σε 
περιεχόμενο, είναι ταυτόχρονα εκείνες που έχουν επίσης αποκτήσει σε μεγαλύτερο βαθμό εκ 
προθέσεως πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω παράνομων πηγών, με τη σημαντικότερη αύξηση να 
καταγράφεται μεταξύ των ερωτηθέντων ηλικίας 25 έως 39 ετών: 27 % των συμμετεχόντων ηλικίας 15 
έως 24 ετών (+ 1 ποσοστιαία μονάδα) και 18 % των ερωτηθέντων ηλικίας 25 έως 39 ετών (+ 4 
ποσοστιαίες μονάδες). 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΤΩΝ 
ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 
 

Περίπου το ένα τρίτο (32 %) των ερωτηθέντων Ευρωπαίων έχουν αποκτήσει, νόμιμα ή παράνομα, 
πρόσβαση σε επιγραμμικό περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού, με το 
22 % να χρησιμοποιεί μόνο νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες, το 5 % να χρησιμοποιεί μόνο παράνομες 
πηγές και το 5 % να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα επί πληρωμή νόμιμες και παράνομες πηγές. Αυτό 
υποδηλώνει ότι οι ερωτηθέντες είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε πηγή, νόμιμη ή 
παράνομη, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο. 

 

 

Αυτό σημαίνει ότι... 
Το 27% των ερωτηθέντων  
ηλικίας 15 έως 24 ετών έχει  
αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο 
ή έχει μεταφορτώσει ή 
παρακολουθήσει σε συνεχή ροή 
περιεχόμενο από παράνομες 
επιγραμμικές πηγές έναντι του 10% 
του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ 
 

απέκτησε πρόσβαση ή μεταφόρτωσε ή παρακολούθησε σε συνεχή ροή περιεχόμενο 
από παράνομες επιγραμμικές πηγές εκ προθέσεως 

+ ερωτηθέντες ηλικίας 15-24 ετών: 27% (+1) 

+ ερωτηθέντες ηλικίας 25-39 ετών: 18% (+4) 

(+1) 

+ ερωτηθέντες που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα: 13% 

+ ερωτηθέντες ανώτερου μορφωτικού επιπέδου 
(ολοκλήρωση εκπαίδευσης μετά τα 20): 11% (+1) 
 

(+1) 
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ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΝΟΜΙΜΗ Ή 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΗΓΗ 
 

Παρότι έχει αυξηθεί η χρήση νόμιμων πηγών και, κατ' επέκταση, η ευαισθητοποίησηf για τη νομιμότητα 
του επιγραμμικού περιεχομένου, φαίνεται να υπάρχει αυξημένη ασάφεια σχετικά με το τι συνιστά νόμιμη 
ή παράνομη προσφορά. Το 24 % των ερωτηθέντων Ευρωπαίων έχει αναρωτηθεί αν μια πηγή ήταν 
νόμιμη ή όχι (+ 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την έρευνα του 2013), ενώ το 4 % των 
ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ δηλώνει ότι προέβη σε έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει αν μια πηγή 
ήταν νόμιμη ή όχι (+ 2 ποσοστιαίες μονάδες). 

  

24% 
(+5) 

αναρωτήθηκε αν μια πηγή από την 
οποία μπορούσε να μεταφορτώσει 
μουσική ή βίντεο ήταν νόμιμη ή όχι 

 

14% 
(+2) 

προέβη σε έρευνα προκειμένου να 
ελέγξει αν μια πηγή από την οποία 

μπορούσε να μεταφορτώσει μουσική ή 
βίντεο ήταν νόμιμη ή όχι 

 

Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΟΜΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ  
 

Οι Ευρωπαίοι φαίνεται να τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ της ποιότητας του περιεχομένου που διατίθεται 
από νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς περίπου 7 στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το 
περιεχόμενο που διατίθεται μέσω νομίμως παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ανώτερο από το περιεχόμενο 
των παράνομων πηγών. Εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την αντίληψη 
για την ποικιλία του περιεχομένου που διατίθεται από νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς το 54 % 
των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι οι νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν 
μεγαλύτερη ποικιλία περιεχομένου σε σχέση με τις παράνομες λύσεις, ενώ με την άποψη αυτή διαφωνεί 
το 27 %. 

χρησιμοποίησε 
ταυτόχρονα 

επί πληρωμή 
νόμιμες και 
παράνομες 

πηγές 
 

κατέβαλε χρηματικό 
αντίτιμο ΜΟΝΟ για 
νομίμως παρεχόμενες 
υπηρεσίες 

των 
Ευρωπαίων 

χρησιμοποίησ
ε παράνομες 

πηγές 
 

των	Ευρωπαίων	
χρησιμοποίησε	
παράνομες	

πηγές 

 

των Ευρωπαίων 
κατέβαλε 
χρηματικό 
αντίτιμο για 
νόμιμες πηγές 
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 Συμφωνούν συνολικά 

%  
απέκτησε 

παρανόμως 
πρόσβαση σε 
περιεχόμενο 

%  
δεν απέκτησε 
παρανόμως 

πρόσβαση σε 
περιεχόμενο 

N
EO

 

 

Η ποιότητα του περιεχομένου που 
διατίθεται από νομίμως παρεχόμενες 

υπηρεσίες είναι ανώτερη σε σχέση με 
τις παράνομες λύσεις 

 

70%* 70% 

N
EO

 

 

Η ποικιλία του περιεχομένου που 
διατίθεται από νομίμως παρεχόμενες 

υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη σε σχέση 
με τις παράνομες προσφορές 

45% 56% 

 

 

 

Η άποψη ότι οι νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν ανώτερης ποιότητας περιεχόμενο σε 
σχέση με τις παράνομες πηγές είναι περισσότερο διαδεδομένη μεταξύ των νεότερων γενεών, καθώς με 
την εν λόγω πρόταση συμφώνησαν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων ηλικίας 15-24 και 25-39 ετών. Η 
νεότερη γενιά θεωρεί επίσης ότι οι νομίμως παρεχόμενες υπηρεσίες διαθέτουν μεγαλύτερη ποικιλία 
περιεχομένου σε σχέση με τις παράνομες επιλογές, καθώς έξι στους δέκα ερωτηθέντες ηλικίας 15 έως 
24 ετών τάσσονται υπέρ αυτής της άποψης, ενώ την ίδια άποψη συμμερίζονται λίγο περισσότεροι από 
τους μισούς ερωτηθέντες ηλικίας 25 έως 39 ετών. 

Την άποψη ότι οι νόμιμες προσφορές παρέχουν ανώτερης ποιότητας περιεχόμενο συμμερίζονται τόσο 
οι παραβάτες (70 %) όσο και οι μη παραβάτες (70 %). Όσον αφορά την ποικιλία περιεχομένου, 
σύμφωνα με τις ενδείξεις, οι παραβάτες θεωρούν σε πολύ μικρότερο βαθμό τις νόμιμες προσφορές ως 
ανώτερες των παράνομων πηγών. Το 45 % των ερωτηθέντων που έχουν αποκτήσει παρανόμως 
πρόσβαση σε περιεχόμενο πιστεύει ότι οι νόμιμες πλατφόρμες διαθέτουν μεγαλύτερη ποικιλία 
περιεχομένου, ενώ την άποψη αυτή συμμερίζεται το 56 % των μη παραβατών 2.	

Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
 

Οι ερωτηθέντες που παραδέχονται ότι έχουν χρησιμοποιήσει παράνομες πηγές για να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε επιγραμμικό περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού 
δηλώνουν ως βασικούς λόγους για τη συγκεκριμένη συμπεριφορά την τιμή και τη διαθεσιμότητα: το 
71 % των ερωτηθέντων Ευρωπαίων αναφέρουν ως κύριο λόγο για τον οποίον θα σταματούσαν να 
ενεργούν παράνομα τη «διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτού περιεχομένου από νόμιμες πηγές». Τη 
διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτού περιεχομένου από νόμιμες προσφορές ως κύριο λόγο τερματισμού 
της παράνομης συμπεριφοράς αναφέρουν σε μεγάλο ποσοστό οι ερωτηθέντες των ακόλουθων 
κατηγοριών: ερωτηθέντες ηλικίας 25 έως 39 (74 %), εργαζόμενοι (76 %), διαμένοντες σε μεγάλα αστικά 
κέντρα (75 %), άτομα ανώτερου μορφωτικού επιπέδου (72 %), γεγονός που συνάδει με το προφίλ του 
τυπικού χρήστη του διαδικτύου.	

																																																																				

2	Είναι	νέα	πρόταση	στην	ερώτηση	7	(Ε7)	της	έρευνας	του	2016.	Ε7:	για	καθεμία	από	τις	ακόλουθες	προτάσεις	σχετικά	με	τις	νομίμως	
παρεχόμενες	 υπηρεσίες	 που	 διαθέτουν	 περιεχόμενο	 το	 οποίο	 προστατεύεται	 από	 δικαιώματα	 δημιουργού	 και	 λοιπά	 συναφή	
δικαιώματα	(π.χ.,	μουσική,	ταινίες)	στο	διαδίκτυo,	σημειώστε	αν	συμφωνείτε	απολύτως,	μάλλον	συμφωνείτε,	μάλλον	διαφωνείτε	ή	
διαφωνείτε	απολύτως.	

 

 

*Το άθροισμα των ατόμων που έχουν αποκτήσει παρανόμως πρόσβαση σε περιεχόμενο και εκείνων που δεν έχουν κάνει κάτι τέτοιο δεν ισούται 
με το σύνολο του δείγματος της ΕΕ διότι το 3% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων προτίμησε να μην απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό 
εξηγεί τη διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο ποσοστό των ατόμων που συμφωνούν με την πρόταση και στην εν λόγω διάκριση μεταξύ 
δηλωμένων παραβατών και μη παραβατών 
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5%

5%

28%

29%

36%

37%

43%

71%

Δεν ξέρω/Δεν απαντώ

Δεν θα σταματήσω για κανένα λόγο

Καλύτερη κατανόηση της βλάβης που προκαλεί η 
συμπεριφορά μου στις θέσεις εργασίας και στην οικονομία 

της ΕΕ 

Καλύτερη κατανόηση της βλάβης που προκαλεί η 
συμπεριφορά μου στους μουσικούς, τους συγγραφείς, τους 

καλλιτέχνες, τους δημιουργούς, κ.λπ.  

Προσωπική κακή εμπειρία από παράνομες πηγές

BΚακή εμπειρία τρίτων από παράνομες πηγές

Κίνδυνος τιμωρίας

Διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτού περιεχομένου από 
νόμιμες πηγές
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