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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το φαινόμενο της Πειρατείας Λογισμικού 

αναλύοντας σε βάθος τα είδη, τα αίτια και τις οικονομικές συνέπειες που προκύπτουν σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας και του κράτους. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει το 

φαινόμενο της «Πειρατείας Λογισμικού» και ειδικότερα των Οικονομικών του Επιπτώσεων και 

βοηθήσει στο να κατανοήσουμε καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος το οποίο γιγαντώνεται 

συνεχώς. Καταγράφονται τα αίτια της έξαρσης και της μεγέθυνσης του φαινομένου αυτού 

ιδιαίτερα μετά την ραγδαία και συνεχώς αναπτυσσόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου  καθώς και οι τεράστιες οικονομικές συνέπειες τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και 

στον ελληνικό χώρο. Παρουσιάζεται ο ορισμός τα είδη της Πειρατείας Λογισμικού, στοιχεία σε 

παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα. Μελετώνται οι 

θετικές και αρνητικές συνέπειες αυτού του φαινομένου και παρουσιάζονται τρόποι 

ελαχιστοποίησης και αντιμετώπισης του.  

Η εργασία αυτή αποτελείτε κυρίως από δύο μέρη. Στο πρώτο σκέλος αναλύετε η Πειρατεία 

λογισμικού σε όλο της το φάσμα με εμπεριστατωμένη έρευνα και  μελέτη για την συμπεριφορά 

της και τον αντίκτυπο που προκαλεί στην αγορά και στην κοινωνία. Στο δεύτερο σκέλος 

παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων γνωστών και μεγάλων εταιριών σχετικά με την επιρροή 

και την σχέση που ανέπτυξαν με την πειρατεία λογισμικού. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

δείχνουν τις μεγάλες οικονομικές απώλειες που υπόκεινται μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες λόγω 

του φαινομένου καθώς και ότι σε ειδικές κατηγορίες και περιπτώσεις  η πειρατεία λογισμικού 

μπορεί να έχει και θετικό αντίκτυπο δεδομένου τον κλάδο και τον τρόπο συμπεριφοράς του. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει ξεκάθαρο και αντιληπτό το πρόβλημα της 

πειρατείας λογισμικού στην σημερινή εποχή και να γίνουν γνωστές όλες οι οικονομικές 

συνέπειες και επιδράσεις που προκαλεί προωθώντας λύσεις για σταδιακή και συνεχή πάταξη του 

φαινομένου. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This thesis deals with the phenomenon of software piracy by analyzing in depth the types, causes 

and economic consequences at all levels of society and state. The purpose of this work is to study 

the phenomenon of "software piracy" and especially the economic effects and help to better 

understand the magnitude of the problem which is constantly gigantic. Recorded the causes of 

the outbreak and growth of this phenomenon especially after the rapid and ever growing 

evolution of technology and the internet and the huge economic impact both globally and in the 

Greek area. Presented definition types of software piracy, global figures from the European 

Union and especially from Greece. Studied the positive and negative consequences of this 

phenomenon and  presents ways of minimizing and treatment. 

This work consists mainly of two parts. In the first part we analyze the Software piracy in all its 

range of in-depth research and study of the behavior and the impact it causes on the market and 

in society. In the second part we present case studies of known and large companies about the 

influence and the relationship developed with software piracy. The results show large financial 

losses to large multinational companies by the phenomenon and that in specific categories and 

cases software piracy can have a positive impact on the industry. 

The objective of this work is to be clear and understood about the problem of software piracy in 

the present times and become known of all the economic consequences and effects caused by 

promoting solutions for gradual and continuous suppression of the phenomenon. 
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Πρόλογος  

Στην σημερινή εποχή η μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου έχει 

επιφέρει στην κοινωνία πολλές και μεγάλες αλλαγές. Ζούμε πλέον σε μια ψηφιακή εποχή όπου 

όλα σχεδόν λειτουργούν και παράγονται σε ψηφιακή μορφή. Με την ανάπτυξη του διαδικτύου, η 

ψηφιακή πειρατεία, όπως και άλλες μορφές της, έχει μετατραπεί σε ένα σοβαρό και ζημιογόνο 

παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει την παγκόσμια βιομηχανία του λογισμικού και προκαλεί 

αλυσιδωτές επιδράσεις σε κοινωνία και κράτος. 

Η εξάπλωση των ευζωνικών δικτύων η συμπίεση των ψηφιακών αρχείων και η δημιουργία 

λογισμικών ανταλλαγής στοιχείων πρόσφεραν την δυνατότητα σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού 

υπολογιστή συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο να αποθηκεύει να αναπαράγει και να διανέμει 

πνευματικά έργα κάθε είδους σε μικρό χρόνο, με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα. 

[Καρακώστας, 2003] 

Η πειρατεία λογισμικού θεωρείτε ως έγκλημα που συνήθως ορίζεται ως παράνομη αντιγραφή, 

μεταφόρτωση, ανταλλαγή, πώληση ή εγκατάσταση λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας και 

διώκετε ποινικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Κεφάλαιο 1ο  

Πειρατεία Λογισμικού 

1.1 Εισαγωγή  

Το λογισμικό στην σύγχρονη εποχή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας καθώς 

διαχέετε και συναντάτε συνεχώς. Η ραγδαία και συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας του κλάδου 

της πληροφορικής και του διαδικτύου συνδέετε άμεσα με την ύπαρξη και χρήση λογισμικού.  

Αποτελεί βασικό συστατικό τόσο για εταιρίες και επιχειρήσεις όσο και για όλους τους απλούς 

χρήστες αφού σε αυτό στηρίζονται εκατοντάδες λειτουργίες και εφαρμογές. Παρακάτω θα 

αναλυθεί εκτενώς ο ορισμός, τα είδη του λογισμικού, το φαινόμενο της Πειρατείας Λογισμικού, 

ο ορισμός τα είδη, η ιστορική του αναδρομή καθώς και το μοντέλο του.  

1.2 Λογισμικό – Ορισμός  

Λογισμικό ορίζεται ως όλες οι εφαρμογές, διαδικασίες, λειτουργίες και προγράμματα που είναι 

εγκατεστημένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το λογισμικό περιλαμβάνει τα προγράμματα, 

τους ιστότοπους, τα βιντεοπαιχνίδια και όλα τα προγράμματα που  έχουν αναπτυχθεί σε μια 

γλώσσα προγραμματισμού όπως για η C, η C++ και η Java.  

Το λογισμικό είναι κωδικοποιημένο με συγκεκριμένο τρόπο, με τη βοήθεια ενός δυαδικού 

ψηφιακού συστήματος. Ο όρος περιλαμβάνει: 

 το λογισμικό εφαρμογών, όπως οι επεξεργαστές κειμένου 

 το λογισμικό συστήματος, όπως τα λειτουργικά συστήματα, που παρέχει τις αναγκαίες 

υπηρεσίες του υλικού στο λογισμικό εφαρμογών 

 το ενδιάμεσο λογισμικό που ελέγχει και συντονίζει τα κατανεμημένα συστήματα,  

 το υλικολογισμικό που προγραμματίζει σε χαμηλό επίπεδο το υλικό ενός υπολογιστή ή 

τα περιφερειακά του. [Wikipedia.org] 

1.3 Ιστορική αναδρομή Πειρατείας Λογισμικού  

 

Η ιστορία της πειρατείας λογισμικού χρονολογείται σχεδόν με την εφεύρεση του ίδιου του 

υπολογιστή. Η πειρατεία λογισμικού ξεκίνησε όταν ο Ed Roberts δημιούργησε μια εταιρεία με 

το όνομα Micro Instrumentation Telemetry System (MITS). Λίγο μετά τη δημιουργία της 

εταιρείας δημιουργήθηκε το Altair 8800. Ο υπολογιστής αυτός εκδόθηκε για πρώτη φορά το 

διάστημα Ιανουαρίου του 1975 στο θέμα του περιοδικού Popular Electronics. Η αρχική τιμή του 

ήταν 397 δολάρια και ήταν προσανατολισμένο για χομπίστες καθώς απαιτείτο πολύ συνέλευση 

από την πλευρά του χρήστη. Λίγο αργότερα ο Bill Gates και o Paul Allen είδαν την διαφήμιση 

του περιοδικού και έπεισαν τον Ed  Roberts να τους χορηγήσει άδεια χρήσης για την BASIC, 

μια γλώσσα προγραμματισμού. [Rue, 1990] 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
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Τον Ιούνιο του 1975 η εταιρία MITS ξεκίνησε την εμπορία του υπολογιστή Altair σε μια εθνική 

περιοδεία. Ρύθμιζαν τον υπολογιστή στο ξενοδοχείο στις αίθουσες σεμιναρίων και καλούσαν 

τους ανθρώπους να δουν υπολογιστές χαμηλών τιμών να  εκτελούν τα διάφορα προγράμματα. 

Όταν η MITS σταμάτησε στο Palo Alto της Καλιφόρνια, το Homebrew Computer Club ήταν 

εκεί για να παρακολουθήσει το Altair και είδαν ότι έτρεχε BASIC. Πολλοί από τους χομπίστες 

είχαν παραγγείλει την γλώσσα Basic από την MITS, αλλά η γλώσσα δεν είχε δημοσιοποιηθεί 

καθώς  υπήρχαν ακόμα σφάλματα που δεν είχαν διορθωθεί στον κώδικα. Κάποιος τότε 

δανείστηκε μια από τις ταινίες του χαρτιού που βρίσκονται γύρω από αυτό που περιείχε την 

τρέχουσα έκδοση της BASIC και αργότερα την έδωσε στον Dan Sokol, ο οποίος ήταν μέλος του 

Homebrew Computer Club. Έγραψε ένα πρόγραμμα που αντέγραψε το πρότυπο της γλώσσας 

προγραμματισμού Basic και έτσι έγινε ο πρώτος πειρατής λογισμικού στον κόσμο. [Rue, 1990]  

 

Η πειρατεία συνεχίστηκε με την εισαγωγή του υπολογιστή Apple II το 1977. Ο Steve Wozniak 

ήταν ο δημιουργός του Apple II. Ήταν επίσης μέλος του Homebrew Computer Club, στην ίδια 

ομάδα που άνηκε Dan Sokol. [Connick, 1986] 

 

Το παιχνίδι Commodore 64 κυκλοφόρησε στην αγορά τον Σεπτέμβριο του 1982. Μέχρι το τέλος 

του έτους, υπήρχαν ήδη ομάδες ανθρώπων που αφαιρούσαν την προστασία αντιγραφής από τα 

παιχνίδια. Ένα από τα πρώτα παιχνίδια για τον Commodore ήταν " Commodore football ", το 

οποίο είχε παράνομη επέμβαση αντιγραφή από έναν Γερμανό άνδρα με κωδικό όνομα " 1103 ".  
 

Η κατανομή του πειρατικού λογισμικού περιοριζόταν κυρίως στην ελίτ των ομάδων των 

χομπίστων με την παράδοση αλληλογραφίας με το χέρι και των συνδέσεων μεταξύ δύο 

υπολογιστών χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ με την ταχύτητα των 300 baud (30 bits ανά 

δευτερόλεπτο).  
 

Υπήρχαν συστήματα με πίνακες ανακοινώσεων (BBS) που έχει συναφθεί κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου. Ένας χρήστης με ένα μόντεμ θα μπορούσε να καλέσει σε μια BBS για να 

φορτώσει τα αρχεία, έτσι ώστε πολλά άτομα θα μπορούσαν να καλέσουν εκ των υστέρων και να 

κατεβάσουν τα αρχεία που θα είχαν αποσταλεί. [Walleij, 2002] 

 

Η πειρατεία στην εταιρία IBM PC είχε ξεκινήσει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ακόμη 

και αν ο πρώτος PC – υπολογιστής της IBM βγήκε το 1981. Πολλές πειρατικές ομάδες 

εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές Amiga και Commodore κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου. Οι περισσότερες από τις ομάδες που ξεκίνησαν την πειρατεία στην IBM 

ήταν από την εποχή της Amiga και Commodore. 

 

Η Razor 1911, πειρατική ομάδα η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1985, ξεκίνησε επίσημα 

την αποδέσμευση του λογισμικού της IBM, το 1991. Κοντά στην περίοδο αυτή το Εθνικό 

Ίδρυμα Επιστημών άρει τον περιορισμό για την εμπορική χρήση του Διαδικτύου, ανοίγοντας το 

δρόμο για την εποχή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό βοήθησε στην έξαρση της πειρατείας 

λογισμικού. Οι χρήστες αρχίζουν να προσφέρουν πειρατικό λογισμικό σε διάφορους ιστότοπους 

του Διαδικτύου, όπως το USENET , IRC(Internet Relay Chat), και FTP, πρωτόκολλο μεταφοράς 

αρχείων. 

 

Το USENET είναι ένα διαδικτυακός διεθνής χώρος ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπου ένα 

χρήστης δημοσιεύει ένα μήνυμα σε ένα διακομιστή ειδήσεων και στη συνέχεια ο διακομιστής 



 
 

μεταδίδει το μήνυμα σε άλλους διακομιστές ειδήσεων σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τα 

μηνύματα κειμένου, οι χρήστες θα μπορούσαν επίσης να δημοσιεύσουν δυαδικά αρχεία και έτσι 

ξεκίνησε η πειρατεία στο USENET.   
 

Το IRC ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας δημοφιλής χώρος των πειρατών λογισμικού. 

Υπάρχουν διάφορα δίκτυα IRC σε όλο τον κόσμο, όπως το EFNet, το Undernet,το DALnet κλπ  

και σε αυτούς τους διακομιστές, υπάρχουν χιλιάδες κανάλια.  

 

Οι  πειρατές λογισμικού δημιούργησαν μυστικά κανάλια συνομιλίας για να διανέμουν τα αρχεία 

και να έχουν συναντήσεις με τα μέλη τους. Τα κανάλια αυτά μπορούν είναι κλειδωμένα και 

μόνο οι άνθρωποι που γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης μπορούν να εισαχθούν σε αυτό. Επίσης 

το κανάλι μπορεί να κρυφτεί από τη λίστα καναλιών, έτσι κάποιος μπορεί να το βρει μόνο όταν 

γνωρίζει το ακριβές όνομα του.  
 

Οι  FTP τοποθεσίες είναι επίσης ένα αγαπημένο μέρος των πειρατών λογισμικού. Με τη χρήση 

ειδικών προγραμμάτων σάρωσης οι πειρατές ψάχνουν για δημόσιες FTP τοποθεσίες που 

επιτρέπουν προσθήκη και λήψη δυαδικών αρχείων. Μόλις ένας πειρατής βρει μια θέση, μία που 

είναι γρήγορη και οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν και upload και download από την τοποθεσία, 

ο πειρατής κάνει ένα μυστικό κατάλογο και στη συνέχεια μεταφέρει το πειρατικό λογισμικό σε 

αυτόν τον κατάλογο. Στη συνέχεια ενημερώνει τα άλλα μέλη της πειρατικής ομάδας πού είναι τα 

αρχεία έτσι ώστε να μπορούν να τα κατεβάσουν και να τα διανείμουν σε άλλους χώρους (π.χ. 

IRC ή USENET). 
 

Το 1994, μια υπόθεση ορόσημο για την πειρατεία λογισμικού ήρθε στην επιφάνεια. Ο David 

Lamacchia, ένας 21 ετών φοιτητής στο MIT, που λειτουργούσε μια ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, 

επέτρεπε στους χρήστες να ανεβάζουν και να κατεβάζουν πειρατικό λογισμικό. Επειδή δεν 

ζητούσε κανένα όφελος από τις πράξεις του, αν και οι δράσεις του προκάλεσαν ουσιαστική 

οικονομική ζημία στις εταιρείες λογισμικού, δεν μπορούσε να διωχθεί ποινικά σύμφωνα με τις 

ποινικές διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη χρονική στιγμή. Το 

επαρχιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την μήνυση κατά Lamacchia για 

απάτη.  
 

Τον Νοέμβριο του 1997, λίγο μετά την περίπτωση Lamacchia, το Κογκρέσο ψήφισε την πράξη 

NET (No Electronic Theft). Σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία, οποιαδήποτε διανομή έργων 

πνευματικής ιδιοκτησίας, με συνολική λιανική τιμή πάνω από 1000 δολάρια μέσα σε διάστημα 

180 ημερών θα μπορούσε να της επιβληθεί πρόστιμο και φυλάκιση για τρία χρόνια για το πρώτο 

αδίκημα και μέχρι έξι χρόνια για τα επόμενα αδικήματα. [Grabosky, 1998] 

 

Τον Δεκέμβριο του 2001 μια μεγάλη επιδρομή του FBI έλαβε χώρα. Πράκτορες των ΗΠΑ 

κατέσχεσαν υπολογιστές σε 27 αμερικανικές πόλεις. Η επιχείρηση είχε σαν στόχο μία από τις 

παλαιότερες πειρατικές ομάδες που ονομαζόταν DrinkOrDie (DoD). Η DOD ιδρύθηκε στη 

Μόσχα το 1993 και έγινε διάσημη μεταξύ των πειρατών λογισμικού, όταν κυκλοφόρησε ένα 

αντίγραφο των Microsoft Windows 95, δύο εβδομάδες πριν κυκλοφορήσει στην αγορά. 

[Grabosky, 1998] 

 

 

 



 
 

1.4  Πειρατεία Λογισμικού – Ορισμός :  

Πειρατεία λογισμικού ορίζεται η κλοπή ή η πλαστογράφηση  μέσω  αντιγραφής ή  διανομής 

προγραμμάτων  λογισμικού χωρίς την νόμιμη άδεια ή εξουσιοδότηση, η οποία πραγματοποιείται 

με την λήψη, αντιγραφή, κοινή χρήση, πώληση ή εγκατάσταση αντιγράφων σε προσωπικούς 

υπολογιστές ή σε εταιρίες και επιχειρήσεις. [bsa.org] 

Η έννοια της πειρατείας αναφέρεται στην αναπαραγωγή ή και διάθεση προγραμμάτων 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα οποία προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών 

δικαιωμάτων, χωρίς την γραπτή συναίνεση του δημιουργού τους. [Βλαχόπουλος, 2007] 

 

1.5 Είδη Πειρατείας: 

Τα σημαντικότερα είδη πειρατείας λογισμικού: 

1.5.1 Πειρατεία Τελικού Χρήστη 

Η περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης αναπαράγει αντίτυπα λογισμικού χωρίς την νόμιμη 

άδεια και εξουσιοδότηση από τον κάτοχο των δικαιωμάτων του εκάστοτε λογισμικού. Αυτό το 

είδος πειρατείας εμφανίζεται στις ακόλουθες μορφές: 

 Χρήση ενός νόμιμου αντίγραφου για την εγκατάσταση του σε πολλούς υπολογιστές  

 

 Αντιγραφή δίσκων για εγκατάσταση και διανομή  

 

 Εκμετάλλευση προσφορών αναβάθμισης χωρίς νόμιμο αντίγραφο της έκδοσης που 

πρόκειται να αναβαθμιστεί  

 

 Απόκτηση ακαδημαϊκού ή άλλου λογισμικού περιορισμένης χρήσης που δεν κυκλοφορεί 

στη λιανική αγορά, χωρίς άδεια για εμπορική χρήση 

 

1.5.2 Κατάχρηση Κεντρικών Υπολογιστών  

Η περίπτωση κατά την οποία πολλοί υπάλληλοι – χρήστες χρησιμοποιούν ταυτοχρόνως ένα 

κεντρικό αντίγραφο προγράμματος σε ένα δίκτυο (LAN) και εγκαθιστούν προγράμματα στον 

διακομιστή τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν πολλοί χρήστες χωρίς την επιτρεπόμενη άδεια. 

 

 

 



 
 

1.5.3  Πειρατεία στο Διαδίκτυο 

Το πιο διαδεδομένο είδος πειρατείας λογισμικού κατά τον οποίο πραγματοποιείται λήψη 

λογισμικού από το Διαδίκτυο. Η πειρατεία στο Διαδίκτυο εμφανίζεται στις ακόλουθες μορφές: 

 Πειρατικοί ιστότοποι - ιστοσελίδες  που διαθέτουν και προσφέρουν στους χρήστες 

λογισμικό για δωρεάν εγκατάσταση. 

 

 Πειρατικοί ιστότοποι - ιστοσελίδες δημοπρασιών που προσφέρουν παράνομα 

προγράμματα λογισμικού, εκτός δικτύου - καναλιού μεταπωλητών και παραβαίνουν τα 

πνευματικά δικαιώματα.  

 

 Ομότιμα δίκτυα τα λεγόμενα (Peer-to-Peer networks) που δίνουν τη δυνατότητα 

μεταφοράς προγραμμάτων χωρίς εξουσιοδότηση - άδεια με κατοχυρωμένα πνευματικά 

δικαιώματα. 

1.5.4  Εγκατάσταση σε Σκληρό Δίσκο 

Η περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση - εταιρία - οργανισμός που ασχολείται με την 

πώληση νέων υπολογιστών, εγκαθιστά παράνομα αντίγραφα λογισμικού στους σκληρούς 

δίσκους για να κάνει την αγορά των μηχανημάτων ελκυστικότερη προς τους πελάτες.  

1.5.5  Πλαστογραφία Λογισμικού 

Η περίπτωση κατά την οποία γίνεται παράνομη αντιγραφή και πώληση λογισμικού με 

κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα με σκοπό την μίμηση και πλαστογραφία του. [bsa.org] 

 

1.5.6  Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ακαδημαϊκών λογισμικού 

 

Πολλές εταιρείες λογισμικού πωλούν ακαδημαϊκές εκδόσεις του λογισμικού τους σε δημόσια 

σχολεία, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όταν το λογισμικό είναι αδειοδοτημένο   

για χρήση μόνο για ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για εμπορικούς ή άλλους κερδοσκοπικούς λόγους. Χρησιμοποιώντας το ακαδημαϊκό λογισμικό 

για ιδιωτική χρήση κατά παράβαση της άδειας χρήσης του αποτελεί μια μορφή πειρατείας 

λογισμικού, όχι μόνο για τον εκδότη του, αλλά επίσης και για τον θεσμό που ήταν ο τελικός 

αποδέκτης του λογισμικού. 

 

1.5.7  Renting – Ενοικιάσεις  
 

Η περίπτωση στην οποία ο καταναλωτής ενοικιάζει ένα αντίγραφο γνήσιου λογισμικού για 

προσωρινό σκοπό και για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προβαίνει σε παράνομη 

αντιγραφή. 

 

 

 

 



 
 

1.5.8  OEM (Original Equipment  Manufactures) 

 

Πρόκειται για πώληση  αυτόνομου  λογισμικό,  το οποίο αρχικά προορίζεται  να συμπεριληφθεί  

με ένα συγκεκριμένο  συνοδευτικό  προϊόν. Όταν αυτό το λογισμικό αντιγραφεί και πωληθεί 

ξεχωριστά από το υλικό, αυτό αποτελεί παραβίαση της σύμβασης διανομής μεταξύ του πωλητή 

και του εκδότη του λογισμικού. 

1.5.9 Not For Resale product Misuse 

Αυτή η μορφή κατάχρησης της άδειας συμβαίνει όταν ένα προϊόν που έχει επισημανθεί σαφώς 

ότι "Δεν προς μεταπώληση" και συνήθως διανέμονται ως διαφημιστικό ή ως δείγμα του 

προϊόντος και δεν έχει άδεια για την κανονική εμπορική διανομή και χρήση, εκτρέπεται στην 

κανονική αγορά. 

1.6  Freeware – Shareware 

Στην αγορά διαχέετε λογισμικό freeware - "δωρεάν" λογισμικό, shareware και λογισμικό 

δημόσιου τομέα. Τα λογισμικά αυτά έχουν δημιουργήσει σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών 

καθώς αυτού του τύπου τα λογισμικά δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό λογισμικό που 

διανέμετε. 

 Freeware  

Το Freeware λογισμικό είναι λογισμικό υπολογιστών που είναι διαθέσιμο για χρήση χωρίς 

χρηματικό κόστος, το οποίο έχει περιορισμούς. Υπάρχει απαγόρευση της αναδιανομής και ο 

πηγαίος κώδικας του λογισμικού δεν είναι διαθέσιμος. Το λογισμικό αυτό είναι δωρεάν και  

προορίζεται να ωφελήσει τον ιδιοκτήτη του, π.χ. την ενθάρρυνση των πωλήσεων μιας πιο ικανής 

έκδοσης. 

 Shareware  

Το Shareware είναι ένα είδος ιδιόκτητου λογισμικού που παρέχεται αρχικά δωρεάν στους 

χρήστες, στους οποίους επιτρέπετε και ενθαρρύνετε η δημιουργία και ο διαμοιρασμός των 

αντίγραφων του προγράμματος. Η λέξη "shareware" συνδυάζει τις λέξεις «μετοχή» και 

«λογισμικό». Σκοπός του είναι η προώθηση του λογισμικού στην αγορά. Υπάρχουν πολλοί 

τύποι shareware, και ενώ δεν μπορούν να απαιτούν μια αρχική πληρωμή εκ των προτέρων, όλοι 

έχουν ως στόχο να αποφέρουν έσοδα σε ένα ή τον άλλο τρόπο. Υπάρχει όριο χρήσης για 

προσωπική, μη εμπορική χρήση και απαιτείται άδεια για χρήση του σε επιχείρηση. Τα λογισμικά 

αυτά μπορεί να έχουν περιορισμένη λειτουργικότητα ή να είναι περιορισμένα χρονικά.  

Τόσο το λογισμικό shareware όσο και το λογισμικό freeware συχνά συνοδεύονται από μια 

συμφωνία άδειας χρήσης που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω 

προϊόντος. Αν και το shareware είναι εμπορικό λογισμικό το κατέβασμα του από το Ιντερνέτ δεν 

αποτελεί πειρατεία.  



 
 

Ωστόσο το shareware λογισμικό μπορεί να θεωρηθεί πειρατικό αν δεν έχει καταχωρηθεί πριν 

από τη λήξη της καθορισμένης δοκιμαστικής περιόδου της εφαρμογής και χρησιμοποιηθεί μετά 

από αυτή τη περίοδο. [SIIA, October 2008] 

 

1.7  Πειρατεία Λογισμικού – Νομοθεσία : 

Στην Ελλάδα  υπάρχουν νομοθεσίες σχετικά με το λογισμικό στις οποίες τα προγράμματα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούν αντικείμενο προστασίας του για την πνευματική 

ιδιοκτησία.  

 Δικαιούχοι των δικαιωμάτων επί του λογισμικού  

 

Εταιρείες παραγωγής λογισμικού ως ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων επί των 

προγραμμάτων, βάσει αυτοδίκαιης ή συμβατικής μεταβίβασης των πρωτογενώς 

αποκτουμένων από τους μισθωτούς ή τους εργολήπτες δικαιωμάτων. (άρθρο 40 του ν. 

2121/93) Εφαρμογή του τεκμηρίου του άρθρου 10, παρ. 2 του ν.2121/93, ότι τεκμαίρεται 

ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε προγράμματα Η/Υ, το νομικό πρόσωπο, 

του οποίου το όνομα ή επωνυμία εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου, κατά 

τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου. 

 

 Περιουσιακά  δικαιώματα των Δικαιούχων των δικαιωμάτων 

  

Εξουσία αναπαραγωγής (εγκατάσταση προγράμματος σε Η/Υ, εγγραφή του 

προγράμματος σε μαγνητικά ή οπτικά αποθηκευτικά μέσα, όπως δίσκους, δισκέτες, CD, 

κ.λ.π)  

Στους παραβάτες των πιο πάνω νομοθεσιών επιβάλλονται αυστηρές Αστικές, Ποινικές και 

Διοικητικές κυρώσεις όπως  αποζημιώσεις, χρηματικές ποινές, αφαιρέσεις αδειών λειτουργίας 

αλλά και ποινές φυλάκισης. [bsa.org] 

 

1.8  Μοντέλο Πειρατείας Λογισμικού  

Η Πειρατεία Λογισμικού  είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο επηρεάζει παγκοσμίως τόσο 

του χρήστες – καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς και διανομείς λογισμικού σε πολλά 

επίπεδα. Παρακάτω θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι παράγοντες εμφάνισης του 

φαινομένου. 

 

 



 
 

Το μοντέλο της Πειρατείας Λογισμικού αποτελείτε από τις παρακάτω διαστάσεις. 

 Το αποτέλεσμα του εισοδήματος 

 Εισοδηματική ανισότητα  

 Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων 

 H επίδραση της Νομικής Προστασίας 

 Η επίδραση της υποδομής  

Πίνακας 1: Μοντέλο Πειρατείας Λογισμικού 

 

 Το αποτέλεσμα εισοδήματος 

Το εισόδημα αποτελεί βασική διάσταση για την συμπεριφορά του φαινομένου της Πειρατεία 

Λογισμικού. Σύμφωνα με τους Conner & Rummelt (1991) η απόφαση για αγορά πειρατικού 

λογισμικού είναι μια συνάρτηση που η απόφαση για αγορά λαμβάνεται αναλόγως το πρόγραμμα 

, της τιμής λογισμικού και το κόστος πειρατείας. Αποτελέσματα από μελέτες και έρευνες 

συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η τιμή του λογισμικού ως συνάρτηση του εισοδήματος 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της ροπής του χρήστη προς την πειρατεία. [Jussawalla,1992]  

 Εισοδηματική ανισότητα  

Μια ακόμα μεταβλητή η οποία αφορά το εισόδημα είναι η εισοδηματική ανισότητα. [Andres, 

2006 - Husted 2000]. Μία ίση κατανομή του εισοδήματος θα προϋπόθετε μια καλύτερη 

οικονομική μέση τάξη, η οποία θα είναι πιο επιρρεπής να αποκτήσει παράνομα αντίγραφα 



 
 

λογισμικού. Το επιχείρημα είναι ότι οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αποκτήσουν παράνομο 

λογισμικό σε αντίθεση με τους φτωχούς, άρα μια αύξηση της ανισότητας του εισοδήματος θα 

δημιουργούσε χαμηλότερη πειρατεία. 

 Η επίδραση της υποδομής  

Το διαδίκτυο σύμφωνα με τον Wall (2001) αποτελεί τον παράδεισο για τους εγκληματίες αφού η 

πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο είναι εύκολη. Η υποδομή ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με 

την τεράστια ανάπτυξη του Διαδικτύου βοηθάει στην γρήγορη και άμεση επέκταση και διάχυση 

παγκοσμίως του φαινομένου της Πειρατείας Λογισμικού.  

 H επίδραση της Νομικής Προστασίας 

Η Νομική Προστασία του κράτους επιδρά άμεσα την Πειρατεία Λογισμικού. Έρευνες και 

μελέτες έχουν καταδείξει ότι ένας από τους κύριους λόγους που γίνεται πειρατεία και 

εκτεταμένη αντιγραφή λογισμικού είναι ότι οι χρήστες πειρατές δεν γνωρίζουν τους νόμους με 

αποτέλεσμα να μην αποτρέπεται η πειρατεία λόγω της απειλής κυρώσεων και ποινών. [Gopal & 

Sanders, 1997]. Ακόμα η περιορισμένη επιβολή νόμου οδηγεί σε κυρώσεις και ποινές ασήμαντες 

που δεν λαμβάνονται σοβαρά από τους πειρατές. [Hinduja, 2003]  

 Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων 

Τα δημογραφικά στοιχεία κάθε χώρας αποτελούν προάγγελο της συμπεριφοράς της πειρατείας 

λογισμικού. Τα τρία σημαντικότερα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται συνήθως στις 

διάφορες έρευνες και μελέτες είναι η ηλικία , το φύλο και η εξοικείωση με τον υπολογιστή. 

[Holsapple et al., 2008]. Σύμφωνα με τον Hinduja (2001) οι «πειρατές» είναι κυρίως νεαρότεροι 

άνδρες πολύ εξοικειωμένοι με τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών .  

Οι νεότεροι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να εμπλακούν στην πειρατεία σε σύγκριση με τα άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας. Η επίδραση του φύλου είναι επίσης σημαντική καθώς έχει παρατηρηθεί 

ότι οι γυναίκες έχουν σημαντικά χαμηλότερη ροπή προς τη διάπραξη εγκλημάτων πειρατείας 

από τους άνδρες. [Piquero & Sealock,2004] [Shashank S. Rao & Deepak Iyengar, 2010] 

 

1.9  Πειρατεία Λογισμικού – Οικονομική Κρίση  

Τα τελευταία χρόνια όλος ο πλανήτης πλήττεται από μια μεγάλη αυξανόμενη και συνεχής 

οικονομική κρίση η οποία έχει προκαλέσει μια τεράστια οικονομική και κοινωνική ύφεση σε 

παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η κρίση δεν θα άφηνε ανεπηρέαστο το φαινόμενο της Πειρατείας 

λογισμικού καθώς είχε  αρνητικό αντίκτυπο σε πολλούς παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως 

εξηγήσαμε και πιο πάνω στο μοντέλο του φαινομένου. Έπληξε το εισόδημα, την αγοραστική 

ικανότητα των καταναλωτών και από την άλλη δημιούργησε μεγάλα προβλήματα σε εταιρίες 

και επιχειρήσεις καθώς τα κόστη των εκάστοτε λογισμικών εκτοξεύθηκαν στα ύψη 

προκαλώντας σημαντικές αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα και σε έξοδα συντήρησης.  

 



 
 

Σε συνδυασμό με τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα πoυ επέφερε η κρίση και η ύφεση  η 

Πειρατεία λογισμικού αναπτύχτηκε και διογκώθηκε τα τελευταία χρόνια με τα μέτρα τα οποία οι 

εκάστοτε κυβερνήσεις και οργανισμοί προσπαθούν να υιοθετήσουν για την πάταξη της να 

φαίνονται ανούσια και χωρίς αποτέλεσμα . 

1.10  Πειρατεία Λογισμικού στο Διαδίκτυο  

Στην σημερινή εποχή η τεχνολογία και το διαδίκτυο παρουσιάζουν μια συνεχόμενη και διαρκή 

εξέλιξη με ταχύτατους ρυθμούς. Το διαδίκτυο με τα σημερινά μέσα που διαθέτει αποτελεί ίσως 

τον μεγαλύτερο παράγοντα αύξησης και διάδοσης της πειρατείας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα 

σημαντικότερα είδη της πειρατείας λογισμικού που εμφανίζονται στο διαδίκτυο: 

Είδη Πειρατείας Λογισμικού στο Ιντερνέτ:  

1. Auction Site Piracy 

2. Classified Ad Sites 

3. Newsgroups Piracy  

4. FTP (File Transfer Protocol) Sites  

5. P2P (Peer-to-Peer)  

6. Torrent Sites 

7. Sharehosting Sites 

8. IRC (Internet Relay Chat) 

9. Cracks/Serials Sites  

 

 Πειρατεία σε ιστοσελίδες δημοπρασιών - Auction Site Piracy 

Η Πειρατεία σε ιστοσελίδες δημοπρασιών εμφανίζεται όταν ο πωλητής προσφέρει λογισμικό για 

την πώληση σε απευθείας δημοπρασία μέσω του διαδικτύου. Μερικά παραδείγματα είναι: 

Ένα πλαστό αντίγραφο του προγράμματος λογισμικού ή ένα ηλεκτρονικό αρχείο πολλών ετών, 

περιοδικά ή τα σχολικά εγχειρίδια σε μορφή PDF και DVD. Οι πωλητές μπορούν να συλλέξουν 

τα ονόματα και τα e-mails των ενδιαφερόμενων πλειοδοτών  και να επικοινωνήσουν μαζί τους, 

σε μια προσπάθεια να πουλήσουν επιπλέον αντίγραφα.  

 

 Ιστότοποι  με μικρές αγγελίες  - Classified Ad Sites 

 

Οι  ιστότοποι με μικρές αγγελίες επιτρέπουν στους ιδιώτες να προωθούν για πώληση τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου. Λόγω της αντιληπτής ανωνυμίας που υπάρχει 

στο Διαδίκτυο, πολλοί πειρατές χρησιμοποιούν αυτά τα sites για να δημοσιεύουν λίστες 

διαφήμισης με σκοπό την πώληση πειρατικών αντιγράφων λογισμικού, συνήθως παρέχοντας μια 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διεύθυνση της ιστοσελίδας όπου μπορούν να έρθουν 

σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους για να διευκολυνθεί η πώληση. 

 

 

 



 
 

 Ομάδες συζήτησης πειρατείας - Newsgroups Piracy  

Μία ομάδα συζήτησης είναι μια θέση μέσα στο σύστημα Usenet για μηνύματα που 

αποστέλλονται από τους χρήστες μέσω του διαδικτύου σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι ομάδες 

συζήτησης είναι παρόμοια λειτουργία με το φόρουμ συζητήσεων στις ιστοσελίδες. Η τεχνολογία 

που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τέτοιων υπηρεσιών δικτύου επιτρέπει τα αρχεία που να 

επισυνάπτονται σε μηνύματα, ή « δημοσιεύσεις », στις ομάδες συζητήσεων. Υπάρχουν χιλιάδες 

newsgroups αφιερωμένα στη διανομή πειρατικών αντιγράφων λογισμικού. 

 FTP - Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων σε  τοποθεσίες - FTP (File Transfer Protocol) 

Sites  

Το FTP είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου για τη μεταφορά δεδομένων από έναν υπολογιστή σε 

έναν άλλο μέσω του Διαδικτύου. Ένα πρόγραμμα FTP επιτρέπει στο χρήστη να ανεβάσει τα 

αρχεία και να κατεβάσει αρχεία από μια τοποθεσία, οι λειτουργίες upload και download 

αντιστοίχως. Οι χρήστες - πειρατές που μεταφέρουν παράνομα αντίγραφα λογισμικού συνήθως 

χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες FTP, γιατί είναι αποτελεσματικές για τη μεταφορά μεγάλων 

αρχείων  και οι περισσότεροι διακομιστές FTP υποστηρίζουν κάποια μορφή ανώνυμων login για 

επιτρέπουν σε κάθε χρήστη τη ελεύθερη  πρόσβαση στο χώρο. 

 

 P2P ( Peer - to-Peer ) 

 

Οι  Peer - to-Peer (P2P) τεχνολογίες επιτρέπουν στους χρήστες να μεταφέρουν αρχεία μεταξύ 

τους. Υπάρχει μια ποικιλία από εφαρμογές που δημιουργούνται για να επωφεληθούν από αυτή 

την τεχνολογική έννοια, το καθένα με το δικό τους δίκτυο των χρηστών.  

Napster, KaZaA, Μορφέα, Gnutella, LimeWire και Grokster είναι μερικές μόνο από τα δεκάδες 

εφαρμογές που υπάρχουν ή εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αρχείων μέσω 

του Διαδικτύου. Οι P2P εφαρμογές είναι δημοφιλείς γιατί ο χρήστης μπορεί να βρει σχεδόν τα 

πάντα συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, λογισμικού, βιβλίων, ταινιών, παιχνιδιών, κ.λπ. 

 

 Torrent Sites 

 

Οι ιστότοποι Torrent χρησιμοποιoύνται συνήθως για τη διανομή πολύ μεγάλων ποσοτήτων 

δεδομένων. Τα torrent sites είναι ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητήσουν ή 

να περιηγηθούν μέσα από μια βιβλιοθήκη αρχείων torrent τα οποία περιλαμβάνουν μουσική, 

λογισμικό, βιβλία, ταινίες, παιχνίδια, κ.λπ.  

Ο χρήστης κατεβάζει το αρχείο torrent και το εκτελεί μέσα από μια εφαρμογή την BitTorrent 

στην οποία ο πελάτης συνδέεται με άλλους  χρήστες σε ένα συγκεκριμένο αρχείο torrent tracker 

και έτσι γίνεται πιο γρήγορα η λήψη του αρχείου. 

 Ιστοσελίδες κοινής χρήσης - Sharehosting Sites 

Τα Sharehosting sites είναι ιστοσελίδες που επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να 

ανεβάσουν εύκολα ένα ή περισσότερα αρχεία από τους υπολογιστές τους στο site sharehosting 

δωρεάν. Μερικά παραδείγματα είναι το RapidShare, το SendSpace και το πιο γνωστό το 

MegaUpload.  



 
 

Τα περισσότερα από αυτά τα sites προσφέρουν απλώς μια διεύθυνση ιστοσελίδας (URL), η 

οποία μπορεί να δοθεί ελεύθερα σε άλλους χρήστες που μπορεί να έχουν πρόσβαση στο αρχείο 

σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο. Αυτός ο τύπος της κατανομής των αρχείων έχει εξελιχθεί για 

πιο μεγάλο όγκο αρχείων και έχει επισκιάσει τις υπόλοιπες υπηρεσίες P2P. 

 

 IRC ( Internet Relay Chat ) 

 

Το Internet Relay Chat είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει  σε 

πραγματικό χρόνο μηνύματα κειμένου στο Διαδίκτυο, καθώς και αρχείο για μεταβιβάσεις. Είναι 

κυρίως σχεδιασμένο για την επικοινωνία ομάδας χρηστών σε διάφορα φόρουμ συζήτησης, 

γνωστές ως «κανάλια», αλλά επιτρέπει επίσης και την ένα - προς - ένα επικοινωνία μεταξύ των 

υπολογιστών και την μεταφορά αρχείων με άμεση σύνδεση.  

Οι χρήστες - πειρατές λειτουργούν τα δικά τους κανάλια, τα οποία χρησιμοποιούν για τη 

διανομή πειρατικών αντιγράφων του λογισμικού μέσα από τους υπολογιστές ή υπολογιστές που 

έχουν τον έλεγχο τους.  

 

 Cracks - Serials Sites  

 

Μια άλλη μορφή πειρατείας που κυριαρχεί στο Διαδίκτυο είναι η χρήση των τεχνολογιών της 

καταστρατήγησης που παρέχουν πρόσβαση στο λογισμικό. Οι τεχνολογίες αυτές αναφέρονται 

συνήθως ως "ρωγμές" . " Ρωγμές " είναι μικρά αρχεία που αλλοιώνουν τον πηγαίο κώδικα ενός 

προγράμματος λογισμικού, παρακάμπτοντας τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων, το οποίο 

έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει την εγκατάσταση του λογισμικού σε ένα συγκεκριμένο αριθμό 

μηχανών. Μια βασική γεννήτρια ή " keygen " είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ένα 

μαθηματικό αλγόριθμο για να δημιουργήσει ψεύτικο σειριακό αριθμό για χρήση των νόμιμων 

αντιγράφων του λογισμικού. [siia.net] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Κεφάλαιο 2ο  

Οικονομικές Επιπτώσεις της Πειρατεία Λογισμικού  

2.1 Εισαγωγή  

Η Πειρατεία Λογισμικού έχει προκαλέσει αλυσιδωτές οικονομικές συνέπειες σε καταναλωτές – 

χρήστες, επιχειρήσεις και εταιρίες αλλά και στο ίδιο τον κρατικό μηχανισμό. Παρακάτω θα 

αναλυθούν λεπτομερώς  οι οικονομικές επιπτώσεις μέσα από μελέτες και έρευνες  και ο 

αντίκτυπος τους γενικότερα στην οικονομία. 

 

2.2  Μελέτη της Business Software Alliance (BSA) για την Πειρατεία Λογισμικού - 2013 

Η τελευταία μελέτη της BSA - επιφανής μη κερδοσκοπικός οργανισμός του κλάδου της 

Πληροφορικής - για το φαινόμενο της Πειρατείας Λογισμικού για το έτος 2013.  

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε για την καλύτερη ανάλυση του φαινομένου και την παραγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων όπως: 

 Ο ρυθμός με τον οποίο λογισμικό έχει εγκατασταθεί χωρίς την κατάλληλη χορήγηση 

αδειών  σε παγκόσμια κλίμακα αυξήθηκε από 42 τοις εκατό το 2011 - 43 τοις εκατό το 

2013. Αυτό ισοφάρισε το προηγούμενο υψηλό σύνολο το 2009. 

 

 Έρευνες από τους διευθυντές των τμημάτων Πληροφορικής των εταιριών έχουν δείξει 

ότι μόνο των 35% των εταιριών παγκοσμίως έχουν πολιτικές που να απαιτούν την χρήση 

εξουσιοδοτημένου λογισμικού.                                                                                               

 

 O μεγαλύτερος και βασικότερος λόγος που η πλειοψηφία χρηστών πληροφορικής δεν 

χρησιμοποιεί μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό είναι η αποφυγή απειλών κατά της 

ασφάλειας από κακόβουλο λογισμικό. 

 

 Σύμφωνα με την μελέτη το 64 % των χρηστών αναφέρει  ως κορυφαία ανησυχία για την 

χρήση μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού την ύπαρξη των χάκερς και 59 % της απώλειας 

δεδομένων. [BSA, 2014]  

 

 

 

 



 
 

2.2.1 Πειρατεία Λογισμικού – Παγκόσμιο Επίπεδο 

Το ποσοστό Πειρατείας Λογισμικού σε παγκόσμια κλίμακα εκτιμάτε στο 42 – 45%. 

Πίνακας 2: Ποσοστά Πειρατείας Λογισμικού ανά περιοχή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: BSA  

 Παρατηρήσεις: Όπως διακρίνουμε στον πίνακα 2 για το 2013 πρωτοπόροι στην 

Πειρατεία Λογισμικού παγκοσμίως είναι η Ασία  και Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, 

ακολουθούν η Λατινική Αμερική και η Μέση Ανατολή - Αφρική. Την μεγαλύτερη 

εμπορική αξία παράνομου λογισμικού κατέχει η Ασία με ποσό που κοστολογείτε στα 21 

δισεκατομμύρια δολάρια και ακολουθεί η Δυτική Ευρώπη με 12.8 δισεκατομμύρια 

δολάρια.  

 



 
 

 Οι είκοσι οικονομίες με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία Παράνομου Λογισμικού: 

 

Πίνακας 3: Οι είκοσι μεγαλύτερες οικονομίες σε σχέση με το ποσοστό παράνομου Λογισμικού 

 

Πηγή: BSA  

 Παρατηρήσεις: Σύμφωνα με τον πίνακα 3 και δεδομένες τις μεταβλητές (Value, Market, 

Rate) η Κίνα κατατάσσετε στη  πρώτη θέση των 20 μεγαλύτερων οικονομιών με βάση 

την εμπορική αξία του παράνομου λογισμικού σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Τα ποσοστά και η εμπορική αξία του παράνομου Λογισμικού σε παγκόσμιο επίπεδο ανά χώρα -

Αναλυτικός Πίνακας του ρυθμού και των εμπορικών αξιών του παράνομου λογισμικού σε 

παγκόσμια κλίμακα από το 2007 – 2013  



 
 

Πίνακας 4: Ποσοστά εμπορικής αξίας παράνομου Λογισμικού παγκοσμίως για την περίοδο 

2007-2013 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Πηγή: BSA  

 Συμπεράσματα: 

 

 Η περιοχή με το υψηλότερο συνολικό ποσοστό για το 2013 είναι η Ασία – Ειρηνικός με 

62 %. 

 Η Κίνα με ποσοστό στο 74% το 2013 έχει μειώσει  σε 3 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό 

Πειρατείας Λογισμικού από το 77% που είχε το 2011. Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό 

των μη αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων λογισμικού στην περιοχή αυξήθηκε. 

 Η Λατινική Αμερική παρουσίασε μείωση του ποσοστού Πειρατείας Λογισμικού από 61 

%  το 2011 σε  59 % το 2013. 

 Η Βόρεια Αμερική συνεχίζει να παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό στο 19% παρόλο 

που η εμπορική αξία του εκτιμάται στα 10.9 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 Η Δυτική Ευρώπη παρουσίασε μείωση του ποσοστού Πειρατείας Λογισμικού από 32% 

το 2011 στο 29% το 2013. 

 Η Μέση Ανατολή και η Αφρική παρουσίασαν αύξηση στο ποσοστό Πειρατείας 

Λογισμικού από 58% το 2011 στο 59% το 2013. [ BSA, 2014] 

 

 



 
 

2.3  Οικονομικός αντίκτυπος χρήσης γνήσιου λογισμικού  

 Έρευνα της BSA και του INSEAD, ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων διοίκησης, 

«Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: To οικονομικό αντίκτυπο του γνήσιου λογισμικού». 

 

Η έρευνα βασίζεται σε στοιχεία από 95 χώρες και αποδεικνύει τα οφέλη που επιφέρει για τις 

εθνικές οικονομίες η χρήση γνήσιου λογισμικού. 

Σύμφωνα με την έρευνα η χρήση γνήσιου λογισμικού έχει θετικό οικονομικό αντίκτυπο στην 

εθνική οικονομική δραστηριότητα η οποία υπερβαίνει κατά τρεις φορές τον αντίκτυπο του 

πειρατικού λογισμικού. 

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η αυξανόμενη χρήση του λογισμικού με κατάλληλη άδεια χρήσης σε 

μια εθνική αγορά έχει θετικό αντίκτυπο στα κέρδη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ).  
 

Ευρήματα της μελέτης: 

 

 Η αύξηση χρήσης νόμιμου λογισμικού υπολογιστή κατά 1 τοις εκατό σε παγκόσμιο 

επίπεδο θα εισφέρει 73 δισεκατομμυρίων δολάρια στην παγκόσμια οικονομία.  

Αντίθετα, η αύξηση της χρήσης πειρατικού λογισμικού υπολογιστή κατά 1 τοις εκατό, θα 

προσθέσει μόνο 20 δισεκατομμύρια δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία - που σημαίνει 

ότι υπάρχει ένα $ 53 δισεκατομμυρίων πλεονέκτημα που συνδέεται με τη χρήση 

λογισμικού με άδεια χρήσης.  

 

Πίνακας 5: Οικονομικός αντίκτυπος από την χρήση 1% νόμιμου λογισμικού 

 

 

Πηγή: BSA 

 



 
 

 Με βάση το δολάριο, οι χώρες με χαμηλό εισόδημα έχουν περισσότερο κέρδος από την 

αυξανόμενη χρήση νόμιμου λογισμικού - μια επιστροφή 437 δολαρίων για κάθε δολάριο 

που επενδύουν, σε σύγκριση με 35 δολάρια για κάθε δολάριο που επενδύουν  με την 

χρήση πειρατικού λογισμικού στην αγορά. 

 

 Τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση νόμιμου λογισμικού σε σχέση με το πειρατικό 

λογισμικό είναι μεγαλύτερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Παρόλα τα οικονομικά 

οφέλη είναι εξίσου σημαντικά και σε χώρες του μέσου και του υψηλότερου εισοδήματος.  

 

 Για κάθε δολάριο που επενδύεται σε γνήσιο λογισμικό η επιστροφή στην επένδυση 

κυμαίνεται στα 140 δολάρια και για κάθε δολάριο που επενδύεται σε παράνομο 

λογισμικό η επιστροφή στην επένδυση κυμαίνεται στα 117 δολάρια. 

 

Η χρήση νόμιμου και κατάλληλου λογισμικού βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων μέσω της μείωσης της έκθεσης σε ιούς και άλλα τρωτά σημεία 

της ασφάλειας, πράγμα που σημαίνει λιγότερες βλάβες στο σύστημα, στο χρόνο διακοπής και 

πληροφορικής.  

 

Αυτό συμβαίνει επειδή η άδεια χρήσης του λογισμικού έρχεται με υπηρεσίες προστιθέμενης 

αξίας που παρέχουν πρόσβαση σε αναβαθμίσεις, patches, και με την υποστήριξη του 

κατασκευαστή, όπως την κατάρτιση και την επίλυση των προβλημάτων. 

 

Πίνακας 6: Αλυσίδα Αξίας Λογισμικού 
 

 
 

Πηγή: BSA 

Αλυσίδα Αξίας Λογισμικού: Με την σύλληψη αυτών των αποδόσεων στην αποτελεσματικότητα 

και στην αποδοτικότητα που προκαλεί το νόμιμο λογισμικό σε καθημερινή βάση επιτυγχάνετε 

αύξηση των επιχειρησιακών και οικονομικών κερδών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν 

το κόστος και την προώθηση των επενδύσεων. Αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες για αύξηση 

της εθνικής οικονομίας.  

 

 

 

 



 
 

 

 Μακροοικονομική Ανάλυση – ΑΕΠ  

 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να ποσοτικοποιήσει, σε εθνικό επίπεδο, τη οικονομική αξία που 

προέρχεται από την αύξηση της παραγωγικότητας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας 

που οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν με τη χρήση νόμιμου λογισμικού.  

 

Μια συνάρτηση παραγωγής καθορίζει την «ελαστικότητα» της εθνικής παραγωγής (ΑΕΠ) που 

σχετίζονται με κάθε μία από αυτές μεταβλητές - δηλαδή, ο βαθμός στον οποίο οι μεταβολές σε 

κάθε εισόδου συσχετίζονται με τις μεταβολές του ΑΕΠ. 

 

Πίνακας 7: Οι παράγοντες της εθνικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού 

 
Πηγή: BSA 

 

Με βάση τα δεδομένα από 95 χώρες που μαζί αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 96 τοις 

εκατό της παγκόσμιας οικονομίας, η ανάλυση INSEAD δείχνει τη διαφορά στην οικονομική 

επίδραση μιας μεταβολής 1 τοις εκατό στη χρήση του νόμιμου ή πειρατικού λογισμικού σε μια 

δεδομένη αγορά. 

Η ελαστικότητα στις χώρες που μελετήθηκαν κυμαίνετε από το 0 μέχρι το 0.003 τοις εκατό. 

 

Η ανάλυση διαπιστώνει, στις χώρες υψηλού εισοδήματος, ότι ένα 1 τοις εκατό αύξηση σε άδεια 

χρήσης του λογισμικού θα οδηγούσε σε 0,13 τοις εκατό στην αύξηση του ΑΕΠ, κατά μέσο όρο. 

Στη μεσαία και χαμηλά εισοδήματα χώρες, τα οφέλη είναι 0.06 και 0.07τοις εκατό, αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Πίνακας 8: Συνέπειες αύξησης χρήσης κατά 1 τοις εκατό του λογισμικού στο ΑΕΠ  

 

 
Πηγή: BSA 

 Τα οφέλη του ΑΕΠ λόγω αύξησης της χρήσης νόμιμου λογισμικού  

Η μελέτη δείχνει τα οφέλη του ΑΕΠ κατά την αύξηση της νόμιμης χρήσης λογισμικού κατά 1 

τοις εκατό τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η αύξηση της χρήσης νόμιμου λογισμικού 

κατά 1 τοις εκατό θα προσθέσει 20 δισεκατομμύρια δολάρια για την η οικονομία των ΗΠΑ, 7.6 

δισεκατομμύρια δολάρια στην ιαπωνική οικονομία και 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια για την 

ινδική οικονομία. 

 

Πίνακας 9: Πρόσθετη οικονομική αξία που προέρχεται από αύξηση κατά 1 τοις εκατό κατά τη                                                                                                                                             

χρήση του λογισμικού με κατάλληλη άδεια χρήσης 

 

 
 

Πηγή: BSA 

 



 
 

 

 

 

 Απόδοση της επένδυσης στο ΑΕΠ 

 

Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης της αξίας του λογισμικού στις εθνικές οικονομίες είναι ο 

υπολογισμός της απόδοση της επένδυσης (ROI) του ΑΕΠ από τις δαπάνες για λογισμικό - ή το 

πρόσθετο ποσοστό ΑΕΠ που δημιουργείται από κάθε επιπλέον δολάριο που επενδύεται σε 

λογισμικό. 
 

Μια επένδυση ενός δολαρίου στην χρήση λογισμικού με πλήρη άδεια συνδέετε με την μέση 

απόδοση των $437 στα πρόσθετα του ΑΕΠ για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, σε σύγκριση με 

140 δολάρια για του μεσαίου εισοδήματος χώρες και $117 για τις χώρες με υψηλά εισοδήματα.  
 

Το αρκετά μεγάλο όφελος στις χώρες με χαμηλό εισόδημα οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή της 

μετοχής του νόμιμου λογισμικού αποτελεί ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ 

σε αυτές τις χώρες, έτσι ώστε κάθε επιπλέον δολάριο που δαπανάται για αδειοδοτημένο 

λογισμικό, έχει μια μεγαλύτερη οριακή επίδραση. 
 

Το πλεονέκτημα χρήσης νόμιμου λογισμικού είναι επίσης εμφανές κατά τη σύγκριση της 

απόδοσης της επένδυσής του σε σχέση την απόδοση της επένδυσης χρήσης πειρατικού 

λογισμικού. 

 

Πίνακας 10: Απόδοση των επενδύσεων από Λογισμικό 

 

 

 

Πηγή: BSA 
 

Στις χώρες υψηλού εισοδήματος, το ένα δολάριο που επενδύεται σε νόμιμο λογισμικό προσφέρει 

σχεδόν τρεις φορές την επιστροφή στην αξίας της επένδυσης στην εθνική παραγωγή σε σχέση με 

την αξίας της επένδυσης ενός δολαρίου του πειρατικού λογισμικού. Στις χώρες μεσαίου 

εισοδήματος, η επιστροφή είναι πέντε φορές υψηλότερη και στις χώρες χαμηλού εισοδήματος η 

επιστροφή στην επένδυση είναι 12 φορές υψηλότερη από ότι η απόδοση της επένδυσης για το 

πειρατικό λογισμικό. 



 
 

 

 

Πίνακας 11: Όφελος  ΑΕΠ από αύξηση κατά 1 τοις εκατό στη Χρήση Λογισμικού  

 

 
 

 

 

Πηγή: BSA 

  

 Παρατηρήσεις: Από τον πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι στις πρώτες θέσεις 

βρίσκονται χώρες με ισχυρή οικονομική ισχύ και υψηλά εισοδήματα. Βλέπουμε τον 

μεγάλο θετικό αντίκτυπο που έχει στο ΑΕΠ η χρήση νόμιμου λογισμικού σε σχέση με 

την χρήση παράνομου λογισμικού. Στην κορυφή βρίσκονται ισχυρές οικονομίες όπως οι 

Αμερική, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Γαλλία έχοντας περισσότερο από το τριπλάσιο 

όφελος από την χρήση νόμιμου λογισμικού. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Πίνακας 12: Απόδοση της επένδυσης στο ΑΕΠ κατά 1 δολάριο στη χρήση λογισμικού  

 

 

Πηγή: BSA 

 Παρατηρήσεις: Από τον πιο πάνω πίνακα παρατηρούμε ότι στις πρώτες θέσεις 

βρίσκονται χώρες με μικρή οικονομική ισχύ και χαμηλά εισοδήματα. Βλέπουμε τον 

θετικό αντίκτυπο που έχει η απόδοση στο ΑΕΠ από την επένδυση στη χρήση νόμιμου 

λογισμικού σε σχέση με την χρήση παράνομου λογισμικού. Στην κορυφή βρίσκονται 

οικονομικά αδύναμες χώρες όπως η Ζιμπάμπουε, η Ζάμπια, η Υεμένη και το Καμερούν. 

Έχουν μεγαλύτερο όφελος στην επένδυση νόμιμου λογισμικού και υπερτερούν σε σχέση 

με τις ισχυρές παγκόσμιες οικονομίες καθώς η τιμή της μετοχής του νόμιμου λογισμικού 

αποτελεί ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό του συνολικού ΑΕΠ σε αυτές τις χώρες, έτσι 



 
 

ώστε κάθε επιπλέον δολάριο που δαπανάται για αδειοδοτημένο λογισμικό, έχει μια 

μεγαλύτερη οριακή επίδραση. [bsa.org, 2013] 

 

2.4  Cloud Computing – Πειρατεία Λογισμικού  

Το cloud computing είναι ένας γενικός όρος για κάτι που συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών 

που φιλοξενούνται μέσω του Διαδικτύου. 

 

Οι υπηρεσίες αυτές σε γενικές γραμμές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : Υποδομής  -

Infrastructure - as-a -Service (IaaS), Πλατφόρμας - Platform - as-a -Service (PaaS) και 

Λογισμικού - Software - as-a -Service (SaaS).  

 

Οι  Cloud υπηρεσίες μπορούν να είναι ιδιωτικές, δημόσιες ή υβριδικές. 

 

 Οι ιδιωτικές υπηρεσίες cloud παραδίδονται από μια επιχείρηση σε ένα κέντρο δεδομένων 

για εσωτερικούς χρήστες. Αυτό το μοντέλο προσφέρει ευελιξία και άνεση, διατηρώντας 

παράλληλα τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια. 

 

 Στο δημόσιο μοντέλο cloud, ένα τρίτος πάροχος προσφέρει την υπηρεσία cloud μέσω του 

Διαδικτύου. Οι πελάτες πληρώνουν μόνο για τους κύκλους της CPU, την αποθήκευση ή 

το εύρος ζώνης που καταναλώνουν. 

 

 Οι υβριδικές υπηρεσίες cloud είναι ένας συνδυασμός των δημόσιων υπηρεσιών cloud και 

του ιδιωτικού cloud - με την ενορχήστρωση και την αυτοματοποίηση μεταξύ των δύο. Οι 

εταιρείες μπορούν να τρέχουν μεγάλες σε φόρτο εργασίας διαδικασίες ή εφαρμογές που 

είναι ευαίσθητες στον ιδιωτικό cloud. Ο στόχος του υβριδικού cloud είναι να 

δημιουργηθεί ένα ενιαίο, αυτοματοποιημένο, επεκτάσιμο περιβάλλον που 

εκμεταλλεύεται όλα αυτά που μια δημόσια υποδομή cloud μπορεί να προσφέρει, 

εξακολουθώντας να διατηρεί τον έλεγχο επί των κρίσιμων δεδομένων. [techtarget.com] 

 

 Cloud Computing και Πειρατικό Λογισμικό  

Το Cloud Computing σύμφωνα με την BSA και την IDC θα επιφέρει μείωση χρήσης λογισμικού 

χωρίς άδεια στα επόμενα χρόνια. Το Cloud Computing είναι ένας νέος κλάδος τον οποίο 

χρησιμοποιεί ένα σχετικά μικρό ποσοστό χρηστών και σε ιδιαίτερες ανεπτυγμένες χώρες του 

πλανήτη. 

Το Cloud Computing αποτελεί το 9,3 της παγκόσμια αγορά λογισμικού. Ένα ποσοστό μικρό σε 

σχέση με το μέγεθος της αγοράς το οποίο αυξάνεται με σημαντικούς ρυθμούς τα τελευταία 

χρόνια. 

 

Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση και ανάπτυξη των υπηρεσιών Cloud προβλέπετε ότι θα 

μειώσει την χρήση παράνομου λογισμικού καθώς αυτές οι υπηρεσίες έχουν ως σκοπό την 

μείωση του κόστους τους προς τον χρήστη καθώς και την βελτίωση τους. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Το ποσοστό που κατέχει το Cloud Computing στην αγορά 

Οι  Cloud υπηρεσίες έχουν εισάγει μια νέα μορφή απόκτησης των όσων προσφέρουν καθώς 

επιβάλλουν στον χρήστη να χρησιμοποιήσει διαπιστευτήρια σε ξεχωριστές πιστοποιήσεις χωρίς  

κοινή χρήση. Εκτιμάται ότι περισσότερο από το 80% των Cloud υπηρεσιών θα υλοποιούνται με 

τις νόμιμες διατάξεις της αδειοδότησης που απαιτείτε για κάθε χρήστη. [BSA, 2014] 

Οι Cloud υπηρεσίες θα επιφέρουν σταδιακή μείωση της χρήσης παράνομου λογισμικού γιατί θα 

προσφέρουν στον χρήστη ελκυστικές και χρήσιμες υπηρεσίες σε ένα ισχυρά προστατευτικό 

περιβάλλον όπως: 

 

 Διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής:  

 

Η επιτυχία του cloud computing εξαρτάται από την πίστη των χρηστών ότι οι πληροφορίες τους 

δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να αποκαλυφθούν με απροσδόκητους τρόπους. Oι πάροχοι θα 

πρέπει να είναι ελεύθεροι να κυκλοφορούν τα δεδομένα μέσα από το cloud με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. 

 

 

 Προώθηση της ασφάλειας: 

 

Οι χρήστες πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι πάροχοι cloud computing κατανοούν και 

διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με την αποθήκευση και την εκτέλεση εφαρμογών 

στο cloud και είναι σε θέση να εφαρμόσουν λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αιχμής, χωρίς 

να απαιτείται η χρήση ειδικών τεχνολογιών. 

 



 
 

 Καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο:  

 

Στον κυβερνοχώρο, όπως στον πραγματικό κόσμο, οι νόμοι πρέπει να είναι ουσιαστικοί με τα  

νομικά συστήματα να παρέχουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για την επιβολή του νόμου, 

και για τους ίδιους τους παρόχους cloud, για την καταπολέμηση της μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα. 

 

 Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας:  

 

Προκειμένου να προωθήσει τη συνεχή καινοτομία και την τεχνολογική 

πρόοδο θα πρέπει να παρέχουν σαφή προστασία και αυστηρή επιβολή κατά της κατάχρησης και 

παραβίασης των εξελίξεων που διέπουν το cloud computing. 

 

 Εξασφάλιση συναλλαγής των δεδομένων με εναρμόνιση των διεθνών κανόνων:  

 

Η  ροή των δεδομένων σε όλο τον κόσμο απαιτεί προσπάθειες για την προώθηση της 

διαφάνειας.  

 

 Προώθηση του ελεύθερου εμπορίου 

 

 Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών πληροφορικής 

 

Το cloud computing απαιτεί ισχυρή και προσιτή παγκόσμια πρόσβαση. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από πολιτικές που παρέχουν κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα των επενδύσεων 

και τους νόμους που προωθούν την καθολική πρόσβαση σε παγκόσμιες υπηρεσίες. [BSA, 2013] 

 

 

2.5 Οικονομικά οφέλη από την Μείωση Πειρατείας Λογισμικού σε Παγκόσμιο επίπεδο  

Σύμφωνα με ερεύνα των ΒSA και ΙΝSEAD (κορυφαίο Πανεπιστήμιο Διοίκησης / Ευρήματα 

μελέτης ) με την μείωση της Πειρατείας Λογισμικού η παγκόσμια οικονομία παρουσιάζει 

σημαντικά οφέλη: 

 Η αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο της χρήσης νόμιμου και εξουσιοδοτημένου λογισμικού 

κατά 1% θα επιφέρει στην παγκόσμια οικονομία 73 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

αντίθεση με τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια που θα επιφέρει το ανάλογο ποσοστό στη 

χρήση παράνομου λογισμικού. 

 

 Σε παγκόσμια κλίμακα οι οικονομικές αποδόσεις και τα αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα 

στην περίπτωση χρήσης νόμιμου λογισμικού και όχι αντιθέτως.  

 

 Η απόδοση της επένδυσης σε νόμιμο λογισμικό ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι 

μεγαλύτερη  κατά $ 437 επιπλέον στο ΑΕΠ, κατά μέσο όρο. 

 



 
 

 Η χρήση νόμιμου λογισμικού βοηθάει στην μείωση λειτουργικών εξόδων και αυξάνει 

την παραγωγή. [BSA, 2013] 

 

 2.6 Πειρατεία Λογισμικού  - Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η Πειρατεία Λογισμικού παρουσιάζει μια συνεχόμενη και αυξανόμενη τάση .Το 

2009 το 58% του χρησιμοποιημένου λογισμικού ήταν πειρατικό και παράνομο. Η εκτιμώμενη 

εμπορική του αξία ανερχόταν στα 173 εκατομμύρια ευρώ.  Το 2014 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 

στο 61% με το 71% των χρηστών να παραδέχεται την χρήση παράνομου λογισμικού. Η 

εκτιμώμενη εμπορική του αξία το 2014 κυμαίνετε στα 317 εκατομμύρια ευρώ. [BSA, 2010] 

 
 

Εικόνα 2: Το ποσοστό Πειρατείας Λογισμικού στην Ελλάδα και η εμπορική του αξία.  

 

Πηγή : bsa.org 

 

Η πειρατεία λογισμικού πέρα από τους δημιουργούς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τους εμπόρους 

, διανομείς και εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες μέσω του εκάστοτε λογισμικού που 

χρησιμοποιείται. Η μείωση της πειρατείας υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου 

της πληροφορικής και γενικότερα την οικονομία. [bsa.org]  

 

 

Η BSA και η IDC μέσα από την μελέτη «Τα Οικονομικά Οφέλη από την Μείωση της 

Πειρατείας Λογισμικού» μας τεκμηριώνει τα οικονομικά οφέλη στον  κλάδο της πληροφορικής 

και  στην ευρύτερη οικονομία  στην Ελλάδα. [BSA, 2010] 



 
 

Πίνακας 13: Τα οικονομικά οφέλη από την μείωση της Πειρατείας Λογισμικού  
 

 

 
 

 

Πηγή: BSA 

 

Πίνακας 14: Ο οικονομικός αντίκτυπος της Μείωσης της Πειρατείας Λογισμικού στην Ελλάδα 

(2010-2013) 

 

 
 

 

Πηγή: BSA 

 

 

 



 
 

 

Ευρήματα μελέτης:  

 Με  μείωση της πειρατείας λογισμικού τα δύο πρώτα χρόνια κατά 10 ποσοστιαίες 

μονάδες: 

 

 Τα οικονομικά οφέλη θα αυξηθούν κατά 35% επιφέροντας κέρδη που εκτιμώνται στα €481 εκ. 

ευρώ και €149 εκ. σε νέα φορολογικά έσοδα. Δημιουργία 1.313 νέων θέσεων εργασίας  

 

 Με μείωση της πειρατείας λογισμικού σε τέσσερα χρόνια κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες: 

 

Τα οικονομικά οφέλη θα αυξηθούν κατά 30% επιφέροντας κέρδη που εκτιμώνται στα €357 εκ. 

ευρώ και €109 εκ. σε νέα φορολογικά έσοδα .Δημιουργία 1.313 νέων θέσεων εργασίας 

 

 Το 68% από το πρόσθετο ΑΕΠ που προκύπτει από την μείωση 10% στο δείκτη 

πειρατείας παραμένει στην εγχώρια αγορά. [BSA, 2010] 
 

Περιπτώσεις πειρατείας λογισμικού στον Ελλαδικό χώρο: 

 

 

Εικόνα 3: Περιοχές στον Ελλαδικό χώρο που εμφανίζεται εντονότερα η Πειρατεία Λογισμικού 

Πηγή: google.com 

Η Πειρατεία λογισμικού εμφανίζεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας όπως η 

Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Κρήτη, η Λάρισα, τα Ιωάννινα. 

 

 

 



 
 

2.7  Τρόποι Καταπολέμησης Πειρατείας Λογισμικού 

Το πρόβλημα της Πειρατείας λογισμικού απαιτεί άμεσες επεμβάσεις και ενέργειες για μείωση 

και καταπολέμηση του τόσο από τον κρατικό μηχανισμό όσο και από την ίδια την κοινωνία  

 Η μείωση της πειρατείας λογισμικού απαιτεί μια θεμελιώδη μετατόπιση της κοινής 

γνώμης προς το λογισμικό και το IP. Η εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας για να 

αυξηθεί η αντίληψη της σωστής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του 

λογισμικού και του σεβασμού των δημιουργικών έργων μέσω της συμμόρφωσης  με τις 

άδειες λογισμικού. Οι δημόσιες και ιδιωτικές  εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με 

      την πειρατεία και την αξία της IP μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές. 

 

 Υποστήριξη στη βιομηχανία πρωτοβουλιών για την προώθηση της επιχειρηματικής 

πρακτικής για τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση του λογισμικού στις αγορές, στη 

χρήση και στη συντήρηση - μια διαδικασία γνωστή και ως διαχείριση πόρων λογισμικού 

( SAM ) - η οποία μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, και άλλες 

οργανώσεις να αντλούν μεγαλύτερη αξία από τα περιουσιακά στοιχεία του λογισμικού 

με τη βελτιστοποίηση τους και χρήση εγκεκριμένων αιτήσεων για τη μείωση της 

πειρατείας.  

 

 Εκσυγχρονισμός IP Νόμων και νέων καινοτομιών. 

Τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα  νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

έχουν μείνει πίσω από τον ρυθμό της τεχνολογική καινοτομίας. Με την έλευση του 

νέφους πληροφορικής, του cloud computing και με τον πολλαπλασιασμό των  

δικτυωμένων σε κινητές συσκευές θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι προστασίες για το 

λογισμικό και τα άλλα υλικά.                                                                                                                   

 

 Δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων κατά της παραβίασης της Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και της παροχής ειδικών πόρων για τη διερεύνηση και τη 

δίωξη των παραβατών. Αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των 

αστυνομικών και άλλων υπηρεσιών επιβολής των νόμων.  

 

 Υποστήριξη της εξειδικευμένης κατάρτισης των αρχών επιβολής του νόμου και των 

δικαστικών λειτουργών. Παροχή καλύτερης τεχνικής βοήθειας και εξοπλισμού για 

διασφάλιση σωστότερης επιβολής νόμου. 

 

 Υποστήριξη  στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών για συμμόρφωση στο πλαίσιο της 

συμφωνίας του Παγκόσμιου Εμπορίου Οργανισμού για τις εμπορικές πτυχές των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με την υιοθέτηση και την εφαρμογή των νόμων 

που πληρούν τους διεθνή κανόνες για την προστασία του αστικού και ποινικού 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

 Οι κυβερνήσεις είναι οι μεγαλύτεροι χρήστες του λογισμικού στον κόσμο. Θα πρέπει να 

επιδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες χρησιμοποιώντας μόνο λογισμικό με πλήρη 

άδεια χρήσης για τις δικές τους λειτουργίες. Θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν τα 

προγράμματα SAM - διαχείριση πόρων λογισμικού - και να προωθήσουν τη χρήση του 



 
 

νόμιμου λογισμικού στις κρατικές επιχειρήσεις, και μεταξύ όλων των εργολάβων και των 

προμηθευτών. [BSA, 2013] 

 

2.8  Τρόποι καταπολέμησης Πειρατείας Λογισμικού στην Ελλάδα  

 

H BSA έχει βρει και επισημάνει κάποιους τρόπους αντιμετώπισης και σταδιακής μείωσης του 

φαινομένου στον ελληνικό χώρο: 

 

 Εκπαιδευτικές ενέργειες για την αξία της πνευματικής ιδιοκτησία.  

 

 Αξιοποίηση του προγράμματος Διαχείρισης Πόρων Λογισμικού (Software Asset 

Management SAM). 

 

 Δημιουργία μηχανισμών άμεσης επιβολής των νόμων με Εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου 

και καταστολής όπως απαιτείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO) και τη 

Συνθήκη TRIPS συμπεριλαμβανομένου και της εφαρμογής νόμων αντί-πειρατείας. 

 

 Θέσπιση ενός αποτελεσματικού και αυστηρού  νομικού πλαισίου για την προστασία των 

πνευματικών δικαιωμάτων.  

 

 Κυβερνητικές ενέργειες με δημιουργία ομάδων επιβολής και επίβλεψης της νομοθεσίας.  

 

 Το ίδιο το κράτος να προβάλει το σωστό παράδειγμα χρησιμοποιώντας νόμιμο λογισμικό 

στον δημόσιο τομέα εφαρμόζοντας προγράμματα SAM  απαιτώντας από τους συνεργάτες 

και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα να ακολουθήσουν την ίδια πρακτική. 

 

 Αναπροσαρμογή των εθνικών νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις    

απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) με στόχο να 

βελτιστοποιηθούν οι δράσεις κατά της ψηφιακής πειρατείας και της πειρατείας στο 

Διαδίκτυο. [BSA, 2010] 

 

 

2.9  Συνέπειες Πειρατείας Λογισμικού  

Το φαινόμενο της Πειρατείας λογισμικού έχει προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα και 

αρνητικές συνέπειες σε πολλούς τομείς της σημερινής κοινωνίας και έχει προκαλέσει αρνητικές 

επιπτώσεις σε παραγωγούς λογισμικού, μεταπωλητές και καταναλωτές. 

 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Πνευματική ιδιοκτησία είναι το δικαίωμα ιδιοκτησίας ιδεών, προϊόντων του πνεύματος καθώς 

και ο έλεγχος της υλικής ή εικονικής παρουσίασης αυτών των ιδεών ή προϊόντων. Το λογισμικό 

είναι πνευματική ιδιοκτησία, όπως είναι τα βιβλία, οι ταινίες και η μουσική. Η κλοπή 



 
 

πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί φραγμό στην ανάπτυξη του κλάδου, την έρευνα και ανάπτυξη 

νέων προϊόντων και αποθαρρύνει νέες εταιρείες να εισέλθουν σ' αυτόν.  

 Συνέπειες Πειρατείας Λογισμικού στους καταναλωτές  

 Στα πειρατικά προϊόντα σχεδόν πάντα λείπουν βασικά κομμάτια και τα εγχειρίδια 

οδηγιών  και ποτέ δεν έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, τεχνικής υποστήριξης και 

δυνατότητα αναβάθμισης.  

 

 Πολύ συχνά τα πειρατικά προϊόντα, έχουν προσβληθεί από ιούς, οι οποίοι μπορεί να 

βλάψουν τον σκληρό δίσκο και πολλές φορές ολόκληρο το δίκτυο.  

 

 Χρησιμοποιώντας πειρατικά προϊόντα στο χώρο της εργασίας υπάρχει μεγάλη απειλή 

έκθεσης σε κινδύνους στον χρήστη - καταναλωτή αλλά και στην επιχείρηση που 

εργάζεται. 

 

 Οι επιπτώσεις της πειρατείας για τους μεταπωλητές 

 Η πειρατεία λογισμικού έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για τους μεταπωλητές 

λογισμικού - προκαλώντας απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Επιπλέον, οι 

περισσότερες περικοπές σε επενδύσεις και ανθρώπινο δυναμικό που προκαλούνται από 

την πειρατεία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, γίνονται κυρίως στο δίκτυο μεταπώλησης.  

[Microsoft.com] 

 

 Οι επιπτώσεις της πειρατείας στις επιχειρήσεις  

Λειτουργικοί και Τεχνικοί Κίνδυνοι: 

 Απώλεια και ζημιά δεδομένων 

 Απώλεια Λειτουργικότητας 

 Έλλειψη τεχνικής υποστήριξης 

 Αρνητικός αντίκτυπος στην εικόνα της εταιρίας 

Οικονομικοί και Νομικοί Κίνδυνοι: 

 Νομικές Κυρώσεις 

 Χρηματικά Πρόστιμα 

 Κόστος αποκατάστασης προβλήματος [BSA, 2007] 

 

 

 



 
 

2.10  Πειρατεία Λογισμικού - Κακόβουλο Λογισμικό  

Ορισμός Κακόβουλου Λογισμικού: Το λογισμικό χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο όταν βάσει των 

προθέσεων του προγραμματιστή το λογισμικό που προκύπτει διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές 

προκειμένου να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να 

χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Σε αυτό που χρειάζεται ένα πρόγραμμα «ξενιστή» και σε αυτό που 

δεν χρειάζεται «ξενιστή» και μπορεί να εκτελεστεί από μόνο του όπως κάθε άλλο πρόγραμμα. 

Επιπλέον το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να διαχωριστεί και με διαφορετικό τρόπο σε δύο 

άλλες κατηγορίες. Το ιομορφικό λογισμικό και το μη ιομορφικό λογισμικό. 

 Στο ιομορφικό λογισμικό ανήκουν τα προγράμματα που μπορούν και αναπαράγονται από μόνα 

τους και στο μη ιομορφικό λογισμικό τα προγράμματα που δεν αναπαράγονται χωρίς την 

ανάμειξη του ανθρώπινου παράγοντα. 

Είδη Κακόβουλου λογισμικού: 

 Ιός (Virus): Είναι κακόβουλο λογισμικό το οποίο έχει τη δυνατότητα να εξαπλώνεται 

εύκολα σε χρήσιμα προγράμματα ενός ξένου υπολογιστή με αποτέλεσμα να βλάψει 

χρήσιμα αρχεία ενός χρήστη. Η μετάδοσή του σε άλλους υπολογιστές μπορεί να γίνει 

πολύ εύκολα με τη βοήθεια κάποιας εξωτερικής συσκευής όπως μια φορητή μνήμη USB 

ή ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος. Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τους ιούς από τα 

άλλα προγράμματα είναι ότι μπορεί να μεταδοθεί οπουδήποτε έχει τη δυνατότητα. Τέλος 

οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένας ιός είναι από το να διαγράψει κάποια δεδομένα 

έως και να οδηγήσει στην κατάρρευση ολόκληρου του συστήματος. 

 Δούρειος Ίππος (Trojan): Είναι κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιεί το στοιχείο της 

παραπλάνησης. Λογισμικό αυτού του είδους παριστάνει ότι είναι χρήσιμο για τον 

υπολογιστή αλλά στην πραγματικότητα μέσα από αυτό κάποιοι εγκληματίες 

καταφέρνουν να κλέψουν σημαντικά αρχεία ή να αποκτήσουν τον έλεγχο του 

συστήματος. Τις περισσότερες φορές το συγκεκριμένο λογισμικό δεν έχει στόχο τη 

μόλυνση του υπολογιστή, δηλαδή δεν αναπαράγεται, και για αυτό τα προγράμματα αυτά 

δεν χαρακτηρίζονται και επίσημα ως ιοί. 

 Σκουλήκι (Worm): Είναι κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να μεταδοθεί άμεσα με 

τη χρήση κάποιας δικτυακής υποδομής όπως τα τοπικά δίκτυα ή μέσω κάποιου 

μηνύματος e-mail. Η ικανότητά του να πολλαπλασιάζεται αυτόματα στο σύστημα στο 

οποίο βρίσκεται του δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλει προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς 

πρόσβασης, ώστε αυτός που θα κάνει την επίθεση να έχει πρόσβαση στη σύνδεση 

δικτύου. Τέλος, ένα άλλο αρνητικό χαρακτηριστικό είναι ότι επιβαρύνουν το δίκτυο, 

φορτώνοντάς το με άχρηστη δραστηριότητα. 

 Rootkit: Είναι λογισμικό το οποίο μπορεί να ανήκει πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε από τις 

παραπάνω κατηγορίες. Αυτό το λογισμικό έχει την ιδιαιτερότητα να κρύβει κάποια 

κακόβουλα προγράμματα ώστε να μη γίνονται ορατά από το λογισμικό ασφαλείας. Αυτά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/E-mail


 
 

τα προγράμματα κάποιες φορές λειτουργούν προστατευτικά για τους χάκερ 

διαγράφοντας τις πληροφορίες του εισβολέα. [Wikipedia.org] 

 

 Ερεύνα – Μελέτη IDC και Εθνικού Πανεπιστημίου Σιγκαπούρης  

 

Μια κοινή μελέτη από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και της IDC 

 

Αυτή η μελέτη παρέχει μια οικονομική ανάλυση του κόστους που συνδέεται με κακόβουλο 

λογισμικό σε πειρατικό λογισμικό. Αναλύθηκαν αποτελέσματα από ερεύνα σε 203 υπολογιστές 

σε 11 χώρες και από έρευνα σε 951 καταναλωτές, εργαζόμενους και 450 CIOs, επαγγελματίες 

από 15 χώρες. Περιέχει επίσης τα αποτελέσματα από έρευνα 302 κυβερνητικών αξιωματούχων 

από έξι χώρες . 

 

Το κακόβουλο λογισμικό συνήθως αποκλείετε ή αποβάλετε από προγράμματα ειδικά 

σχεδιασμένα για αυτή την λειτουργία. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που το πειρατικό λογισμικό 

απενεργοποιεί τις λειτουργίες κάνοντας το λογισμικό ευάλωτο σε κακόβουλους ιούς. 

 

Πίνακας 15: Τα ποσοστά μόλυνσης ανά πηγή  

 

 
 

Πηγή: Microsoft 

 

Η έρευνα καταδεικνύει ότι το 46% των υπολογιστών που αγοράστηκαν από κοινές πηγές 

διανομής - εξειδικευμένα καταστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταπωλητές και τις 

τοπικές αγορές προείχαν επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό. Στο κακόβουλο λογισμικό 

περιλαμβάνονται ιοί οι οποίοι προ - μολύνουν τους καινούργιους υπολογιστές προτού 

μπορέσουν ακόμη να έχουν πρόσβαση στο Internet. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Πίνακας 16: Ποσοστό των υπολογιστών που κατά την αγορά τους είχαν ήδη μολυνθεί με 

κακόβουλο λογισμικό 

 

 

Πηγή: Microsoft 

 

Το κακόβουλο λογισμικό μέσω της υπηρεσίας ειδοποίησης όταν οι εφαρμογές προσπαθούν να 

κάνουν αλλαγές στον υπολογιστή σας δημιουργούν μορφές αλλοίωσης στα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος. 

 

Πίνακας 17: Οι κυριότερες αλλοιώσεις που προκαλούνται από κακόβουλο λογισμικό  

 

 
 

Πηγή: Microsoft 

 

 



 
 

 Συνέπειες κακόβουλου λογισμικού σε Πειρατικό λογισμικό: 

 

 Κλοπή κωδικών πρόσβασης 

 Μίμηση του προσωπικού τραπεζικού site του χρήστη 

 Ανακατεύθυνση αποτελεσμάτων αναζήτησης στο Διαδίκτυο σε επικίνδυνες διαδικτυακές 

τοποθεσίες  

 Συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας του χρήστη και αποστολή πλαστών 

μηνυμάτων  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον υπολογιστή του 

 Εντοπισμός και κλοπή εμπιστευτικών και απόρρητων πληροφοριών 

 Επιτρέπει σε χάκερ να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημά  

 

 Οι επιπτώσεις που προκαλούν οι εργαζόμενοι-χρηστες για μια επιχείρηση  

 

Η IDC εκτιμά ότι μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων φέρουν σε μία επιχείρηση το δικό τους 

λογισμικό, το οποίο συχνά είναι πειρατικό, για να εργαστούν. 

 

Το πειρατικό αυτό λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα φορητό υπολογιστή, να 

εγκατασταθεί από το Internet, ή ακόμη εγκατασταθεί στην εργασία από δανεισμό ή προσωπικό 

αντίγραφο του πειρατικού λογισμικού. 

 

 

Πίνακας 18: Ποσοστό υπαλλήλων που εγκαθιστούν δικό τους λογισμικό χωρίς γνώση της 

Επιχείρησης στην εργασία τους σε υπολογιστές κατά τα τελευταία δύο χρόνια 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Microsoft 



 
 

 

 Παρατηρήσεις: Το ψηλότερο ποσοστό στον τομέα των υπαλλήλων που εγκαθιστούν δικό 

τους λογισμικό χωρίς την γνώση της επιχείρησης κατέχει η Λατινική Αμερική και 

ακολουθεί η περιοχή της Ασίας / Ειρηνικού.  

 

Πίνακας 19: Οι μεγαλύτεροι φόβοι σύμφωνα με τους ερωτηθέντες καταναλωτές σε σχέση με το 

κακόβουλο λογισμικό σε πειρατικό λογισμικό  

 

 
 

Πηγή: Microsoft 

 

 

 Παρατηρήσεις: Ο μεγαλύτερος φόβος των καταναλωτών, σε σχέση με το κακόβουλο 

λογισμικό και τις συνέπειές του, είναι η απώλεια δεδομένων, αρχείων και προσωπικών 

δεδομένων. Ακολουθεί ο φόβος για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές στο διαδίκτυο και 

η ηλεκτρονική απάτη. [IDC-NUS-Microsoft, 2014] 

 

 

 

 Πειρατεία Λογισμικού – Έγκλημα στο κυβερνοχώρο 

Το κακόβουλο λογισμικό διαδίδεται κυρίως από εγκληματίες του κυβερνοχώρου το οποίο 

διαχέετε συνήθως σε πειρατικό λογισμικό.  

 

 

 



 
 

 

Πίνακας 20: Αίτια προβλημάτων σε σύστημα , δίκτυο και ιστοσελίδες  

 

 

 Παρατηρήσεις: Ως μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης προβλημάτων στο σύστημα, δίκτυο και 

ιστοσελίδες  αποτελούν οι ιστοσελίδες επικίνδυνου περιεχομένου. Ακολουθούν με 

σημαντικό ποσοστό οι εγκληματικοί διαδικτυακοί οργανισμοί. 

Πίνακας 21: Απώλειες στις Επιχειρήσεις από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο 

 

 

 Παρατηρήσεις: Σε παγκόσμιο επίπεδο οι απώλειες σε επιχειρήσεις εκτιμώνται στα 315 

δισεκατομμύρια δολάρια από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Οι μεγαλύτερες απώλειες 

εμφανίζονται στην περιοχή της Ασίας / Ειρηνικού. [IDC-NUS-Microsoft, 2014] 

 

 

 



 
 

 

 Τρόποι αντιμετώπισης εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο: 

 

 Οι καταναλωτές πρέπει να κατανοήσουν τους κινδύνους από τη χρήση πειρατικών 

προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τον κίνδυνο της παραβίασης των νόμων περί 

πνευματικών δικαιωμάτων καθώς χωρίς ασφάλεια γίνονται στόχοι εγκληματιών στον 

κυβερνοχώρο. 

 

 Οι επιχειρήσεις πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από παραβιάσεις της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο και θα πρέπει να βελτιώσουν της διακυβέρνηση, τον έλεγχο και την 

οργάνωση τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν νόμιμο και ασφαλές λογισμικό και 

περιοδικά  να διενεργούν ελέγχους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να 

θεσπίσουν ισχυρές συμβάσεις προμήθειας και μέτρα πολιτικής χρήσης σε ολόκληρη την 

εταιρεία και να ελέγχουν καλύτερα  τις μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες των 

υπαλλήλων τους σχετικά με την πειρατεία, και να κάνουν τους προμηθευτές και τους 

συνεργάτες τους να λαμβάνουν και να τηρούν το σωστές και νόμιμες πρακτικές στις 

αλυσίδες εφοδιασμού τους. 

 

 Οι κυβερνήσεις πρέπει εκπαιδεύουν καλύτερα τους πληθυσμών τους και τις κρατικές 

υπηρεσίες στις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για απειλές κακόβουλου λογισμικού από 

την πειρατεία λογισμικού. Πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι 

απέναντι στους κινδύνους σε ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες, κυβερνητικές 

υπηρεσίες και τις υποδομές ζωτικής σημασίας εάν έχουν ένα μη - γνήσιο περιβάλλον του 

λογισμικού.  

 

 Οι κατασκευαστές υλικού υπολογιστών (OEM ) πρέπει να αντιληφθούν τον κρίσιμο 

ρόλο τους στην πρόληψη των παραβιάσεων της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο κατά των 

πελατών τους και το πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της εικόνας των 

υπολογιστών τους. [IDC-NUS-Microsoft, 2014] 

 

 Σχέση Πειρατικού λογισμικού και Κακόβουλου Λογισμικού  

 

Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ δύο αυτών μεταβλητών καθώς η χρήση παράνομου 

λογισμικού αποτελεί ισχυρό παράγοντα για την ύπαρξη και εισβολή  κακόβουλου λογισμικού 

στο σύστημα ακόμα και στο δίκτυο. 

 

Μελέτη της IDC για λογαριασμό της BSA, με δεδομένα από τη μία τα ποσοστά πειρατείας των 

χωρών ανά το παγκόσμιο και από την άλλη πληροφορίες που αφορούν απειλές της ασφάλειας 

στον κυβερνοχώρο. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από την έκθεση Πληροφοριών 

Ασφαλείας  της Microsoft η οποία εξετάζει τη δραστηριότητά σε 600 εκατομμύρια υπολογιστές 

ανά μήνα. 

Η μελέτη έγινε με πληροφορίες από 81 χώρες με ποσοστά παράνομου λογισμικού και 

κακόβουλου λογισμικού για το έτος 2013.  

 

 

 



 
 

 

Πίνακας 22: Η συσχέτιση Κακόβουλου λογισμικού και Παράνομου λογισμικού  

 

 

Πηγή: BSA 

 

** Κάθε τελεία αντιπροσωπεύει ποσοστό των διαφόρων χωρών χρήσης λογισμικού χωρίς άδεια  

και την επικράτηση του κακόβουλου λογισμικού. 

 Παρατηρήσεις: Από το πιο πάνω πίνακα η στατιστική ανάλυση επιβεβαιώνει την θετική 

συσχέτιση των δύο συνόλων. Η αυξομείωση της μίας μεταβλητής υποδηλώνει την 

αυξομείωση και της άλλης μεταβλητής. 

Πίνακας 23: O προγνωστικός παράγοντα Κακόβουλου λογισμικού και Παράνομου λογισμικού  

 

 

Πηγή: BSA 

 



 
 

 Παρατηρήσεις: Από το πιο πάνω πίνακα βλέπουμε εκτός από την ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ δύο αυτών μεταβλητών τον  ισχυρό προγνωστικό παράγοντα που παρουσιάζετε 

με την ευθεία γραμμή για την εισβολή  κακόβουλου λογισμικού στο σύστημα ακόμα και 

στο δίκτυο. [IDC-BSA, 2015] 

 

 Έρευνα ΙDC – NUS 2014 – Κακόβουλο Λογισμικό – Πειρατικό Λογισμικό 

Το 2014 η IDC και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης διενήργησαν μια μελέτη – έρευνα 

στην οποία έγιναν περισσότερες από 800 δοκιμές σε υπολογιστές που αγοράστηκαν με 

παράνομο λογισμικό προ - εγκατεστημένο, χωρίς άδεια λογισμικού DVD. Οι δοκιμές κάλυψαν 

δεκάδες χώρες σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και την Αμερική. Η μελέτη αυτή αποκάλυψε την 

ύπαρξη σημαντικής ποσότητας κακόβουλου λογισμικού και ανέδειξε την πιθανότητα κατά μέσο 

όρο ένας χρήστης με παράνομο λογισμικό να  έχει μία στις τρεις πιθανότητες να συναντήσει 

κακόβουλο λογισμικό στον υπολογιστή του. 

 

 

Αναλυτικά Συμπεράσματα της μελέτης: 

 

 Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές έχουν πιθανότητες 33% να συναντήσουν ή να 

αντιμετωπίσουν περιπτώσεις κακόβουλου λογισμικού είτε όταν αποκτήσουν και 

εγκαταστήσουν πειρατικό λογισμικό είτε όταν αγορασθεί ένας υπολογιστής με πειρατικό 

λογισμικό σε αυτό. 

 

 Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης διενέργησε έρευνα σε 203 υπολογιστές σε 11 

χώρες με πειρατικό λογισμικό. Το 61% των υπολογιστών είχαν μολυνθεί με κακόβουλο 

λογισμικό. 

 

 Οι καταναλωτές το 2014 θα ξοδέψουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια και 1,2 

δισεκατομμύρια σε χρόνο για θέματα ασφαλείας από κακόβουλο λογισμικό. 

 

 Στην ερώτηση για τους μεγαλύτερους φόβους που έχουν οι χρήστες λόγω κακόβουλου 

λογισμικού το 60% των καταναλωτών φοβάται την απώλεια δεδομένων και προσωπικών 

πληροφοριών, το 51%  της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της απάτης στο 

διαδίκτυο. 

 

 To 43% των καταναλωτών – χρηστών δεν εγκαθιστούν ενημερωμένες εκδόσεις 

ασφαλείας στους υπολογιστές τους. 

 

 Στην ερώτηση για τους μεγαλύτερους φόβους των κυβερνητικών αξιωματούχων λόγω 

κακόβουλου λογισμικού το 59% φοβάται απώλεια επιχειρηματικών εμπορικών μυστικών 

ή εμπιστευτικών δεδομένων, το 55% την ανεπι8ύμητη πρόσβαση σε κυβερνητικές 

πληροφορίες και 55% σε κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές . 

 



 
 

H IDC για το 2014 εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις δαπάνησαν 491 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω 

του κακόβουλου λογισμικού που προέκυψε από πειρατικό λογισμικό. Τα 127 δισεκατομμύρια 

δολάρια για ζητήματα ασφαλείας και 364 δισεκατομμύρια δολάρια για παραβιάσεις δεδομένων . 

Τα δύο τρίτα αυτών των απωλειών των επιχειρήσεων, περίπου 315 δισεκατομμύρια δολάρια, θα 

είναι αποτέλεσμα δραστηριότητας εγκληματικών οργανώσεων. [Microsoft, 2014]  

 

Πίνακας 24: Ποσοστά υπολογιστών που αγοράσθηκαν και μολύνθηκαν με κακόβουλο λογισμικό  

 

 
 

 

Πηγή: Microsoft 

. 

 Παρατηρήσεις: Το υψηλότερο ποσοστό αγοράς υπολογιστών και μόλυνσης με 

κακόβουλο λογισμικό κατέχει το Μεξικό με 100% . Ακολουθούν η Κίνα με 85% και 

Ταϊλάνδη με 84%.  

Πίνακας 25: Οι δαπάνες των καταναλωτών καθώς και ο χρόνος που χρειάστηκε για την 

αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού ανά περιοχή. 

 



 
 

Πηγή: Microsoft 

 

 Παρατηρήσεις: Παγκοσμίως για αντιμετώπιση του κακόβουλου λογισμικού χρειάζονται 

24,7 δισεκατομμύρια δολάρια και 1,2 δισεκατομμύρια χρόνος. Τα υψηλότερα ποσοστά 

για αντιμετώπιση του κακόβουλου λογισμικού κατέχει η περιοχή της Ασίας / Ειρηνικού 

με 4 δισεκατομμύρια δολάρια και 6,8 δισεκατομμύρια χρόνο. 

 

Πίνακας 26: Το κόστος για τις επιχειρήσεις από μολυσμένο πειρατικό λογισμικό ανά περιοχή 

 

 

 

Πηγή: Microsoft 

 

 Παρατηρήσεις: Το μολυσμένο πειρατικό λογισμικό επιφέρει ζημιές στις επιχειρήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο της τάξης των 127 δισεκατομμυρίων. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανά 

περιοχή το κατέχει η περιοχή της Ασίας / Ειρηνικού. [Microsoft, 2014] 

 

2.11 Συμπεριφορά Πειρατεία λογισμικού σε ώριμες και αναδυόμενες οικονομίες  

Η Πειρατεία λογισμικού έχει διαφορετικό αντίκτυπο και συμπεριφορά αναλόγως στην οικονομία 

που παρουσιάζετε και χρησιμοποιείται. Οι χρήστες στις εκάστοτε οικονομίες διαφέρουν ως προς 

την συμπεριφορά τους και στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

μεταξύ των χρηστών στις αναδυόμενες οικονομίες και στους χρήστες των πιο αναπτυγμένων 

χωρών και οικονομιών. Σύμφωνα με ερεύνα της BSA για το 2012 οι χρήστες - πειρατές στις 

αναδυόμενες οικονομίες εγκαθιστούν σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερη προγράμματα όλων 

των ειδών ανά νέο υπολογιστή σε αντίθεση με τους χρήστες – πειρατές των ώριμων αγορών. 



 
 

Οι κατασκευαστές στις αναδυόμενες οικονομίες συχνά χρησιμοποιούν πειρατικό λογισμικό στην 

επιχείρησή τους επειδή το λογισμικό είναι ένα απαραίτητο εργαλείο της παραγωγής 

αποφεύγοντας το κόστος του κεφαλαίου θέλοντας να αποκτήσουν αθέμιτο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τις εταιρείες που πληρώνουν και χρησιμοποιούν νόμιμο λογισμικό. 

 

Πίνακας 27: Εγκατάσταση Προγραμμάτων ανά υπολογιστή – Πειρατικές συνήθειες ανά αγορά  

 
 

Πίνακας 28: Επιχειρηματική απόφαση για χρήση πειρατικού Λογισμικού  

 

Πηγή: bsa.org 

 Παρατηρήσεις: H έρευνα αναφέρει ότι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων 

σε επιχειρήσεις στις αναδυόμενες οικονομίες χρησιμοποιούν πειρατικό λογισμικό πιο 

συχνά από τους κοινούς χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. [bsa, 2012] 

 

 



 
 

2.12  Πειρατεία Λογισμικού – Κινητή Τηλεφωνία  

Η Πειρατεία λογισμικού δεν πλήττει και δεν επηρεάζει μόνο τον τομέα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών αλλά τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας 

ιδιαίτερα μετά την τεράστια ανάπτυξη και χρήση των Smartphone τόσο των i-phone όσο και των 

android κινητών. 

 Jailbreak – Κατηγορία i-phone: 

Jailbreak θεωρείτε η διαδικασία ξεκλειδώματος του συστήματος αρχείων της κινητής συσκευής 

στην κατηγορία των i-phone και άρσης των περιορισμών του υλικού για το iOS, το λειτουργικό 

σύστημα της Apple, για συσκευές που τρέχουν μέσω της χρήσης του λογισμικού, τέτοιες 

συσκευές περιλαμβάνουν το iPhone, το iPod touch, iPad και δεύτερης γενιάς Apple TV. Ο 

χρήστης επιτυγχάνει το δικαίωμα για εγκατάσταση εφαρμογών και βελτιώσεων που δεν είναι 

διαθέσιμες στο Κέντρο εφαρμογών – Αpp Store. Επίσης μπορεί μέσω της διαδικασίας να 

επιτύχει τροποποιήσεις και αλλαγές στη συσκευή σε πολλά επίπεδα και λειτουργίες. H Apple 

παρέχει στους προγραμματιστές μια πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών (SDK) στη οποία έχει 

κλειδωμένα πολλά αρχεία στα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση. Με αυτό τον τρόπο δεν επιτρέπει 

την ανάπτυξη εφαρμογών που παρεμβαίνουν σε σημεία της συσκευής που η εταιρία δεν 

επιθυμεί. Η διαδικασία jailbreak λοιπόν έρχεται να απελευθερώσει τη συσκευή από αυτά τα 

κλειδώματα με τον χρήστη να παίρνει τον πλήρη έλεγχο της συσκευής  και την πλήρη ευθύνη 

για την ασφάλεια των εφαρμογών που εγκαθιστά. [Wikipedia.org] 

 

Εικόνα 4: Μορφή εγκατάστασης της διαδικασίας Jailbreak 

 

Πηγή: www.cultofmac 

 



 
 

 Rooting – Κατηγορία Android: 

Rooting ονομάζεται η διαδικασία που επιτρέπει στους χρήστες σε smart phones, ταμπλέτες και 

άλλες συσκευές που τρέχουν με Android κινητό λειτουργικό σύστημα να επιτύχουν προνομιακό 

έλεγχο (γνωστό ως «πρόσβαση root") πάνω από τα υποσυστήματα της συσκευής.  

Η διαδικασία γίνεται με στόχο την υπέρβαση των περιορισμών που εισαγάγουν οι μεταφορείς 

και οι κατασκευαστές hardware σε κάποιες συσκευές. Δίνει τη δυνατότητα ή την άδεια 

τροποποίησης ή αντικατάστασης εφαρμογών του συστήματος και των ρυθμίσεων, εκτέλεσης 

εξειδικευμένων εφαρμογών που απαιτούν δικαιώματα επιπέδου διαχειριστή ή εκτέλεσης  άλλων 

λειτουργιών που είναι απρόσιτες για έναν κοινό χρήστη του Android λογισμικού. 

[Wikipedia.org] 

 

 

Εικόνα 5: Μορφή εγκατάστασης της διαδικασίας Rooting 

Πηγή: lifehacker.com 

2.13  Πειρατεία Λογισμικού και εταιρία Google  

H  Google θεωρείτε ως η  μεγαλύτερη υπηρεσία αναζήτησης στο Διαδίκτυο διαδραματίζοντας 

ένα σημαντικό ρόλο στην πορεία και συνέχιση η μη του φαινομένου της Πειρατείας λογισμικού. 

Η εταιρία υποχρεούται  συχνά  από μεγάλα στούντιο παραγωγής ταινιών και μουσικής, να 

διαγράψει από την μηχανή αναζήτησης της πειρατικούς συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι αυτοί 

παρέπεμπαν σε ιστοσελίδες διαμοιρασμού παράνομων ταινιών και μουσικών CD. 

Σύμφωνα με την Google ο αριθμός των συνδέσμων που ζητήθηκε να διαγράψει, ανέρχεται στα 

345.169.134, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο σύνδεσμοι ανά ημέρα για το 2014. 



 
 

Πρώτη στην απαίτηση διαγραφής συνδέσμων έχει η Βρετανική Βιομηχανία Μουσικής (BPI), με 

πάνω από 60 εκατομμύρια αναφερόμενους συνδέσμους. [torrentfreak.com , 2015] 

Πίνακας 29: Σύνδεσμοι που απαιτήθηκαν να διαγραφούν από την Google 

 

 

Πηγή: torrentfreak.com 

 Παρατηρήσεις: Διακρίνεται έντονα ο συνεχόμενος και αυξανόμενος ρυθμός διαγραφών 

συνδέσμων μετά από απαίτηση από τα 3 εκατομμύρια το 2012 στα 12 εκατομμύρια το 

2014. 

Οι  κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων και εταιρίες ειδικότερα της μουσικής βιομηχανίας και 

του κινηματογράφου  περιμένουν από την Google να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να 

ενεργήσει ουσιαστικότερα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της πειρατείας. 

 

Η Google  τα τελευταία  χρόνια έχει αλλάξει σταδιακά τη στάση της ως προς τις θέσεις και τις 

υπηρεσίες που συνδέονται με την πειρατεία λογισμικού στο διαδίκτυο. 

 

Τον Οκτώβριο του 2013, η εταιρεία υλοποίησε την πιο σημαντική αλλαγή σε αλγόριθμο 

αναζήτησης, με στόχο την διαγραφή  ιστότοπων που συχνά συνδέονται με την παραβίαση 

πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό μείωσε σημαντικά την ορατότητα των πειρατών συνδέσμων 

στα αποτελέσματα αναζήτησης και είχε σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα κυκλοφορίας κάποιων 

χώρων.  

 

 

 

 

 



 
 

Πίνακας 30: Αναλυτικός πίνακας ζήτησης και διαγραφής συνδέσμων σε μηνιαία κλίμακα  

Μάιος 2015  

 

 

 

 

Πηγή: google.com 

 

 Παρατηρήσεις: Για τον μήνα Μάιο του 2015 αιτήθηκαν για διαγραφή 36,577,525 

σύνδεσμοι , 64,564 καθορισμένων τομέων 5,628 ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων 

και 2,525 αναφερόμενων οργανισμών. [google.com] 

 

2.14 Οργανισμοί  εναντίον την Πειρατείας Λογισμικού  

 SIIA - Software & Information Industry Association : 

Η Software & Information Industry Association είναι η κύρια εμπορική ένωση λογισμικού και 

βιομηχανίας ψηφιακού περιεχομένου. Η SIIA παρέχει παγκόσμιες υπηρεσίες στην κυβέρνηση, 

στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στην εταιρική εκπαίδευση και στην προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας για τις κορυφαίες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. 



 
 

Στόχοι Οργανισμού SIIA: 

1. Η προώθηση των κοινών συμφερόντων του λογισμικού και της βιομηχανίας ψηφιακού 

περιεχομένου στο σύνολό της, καθώς και των συστατικά μερών του. 

2. Η SIIA προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία των εταιρειών - μελών , και τάσσεται 

υπέρ ενός νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος που ωφελεί το σύνολο της 

βιομηχανίας. 

3. Η SIIA ενημερώνει τη βιομηχανία και το ευρύτερο κοινό, χρησιμεύει ως πηγή 

πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις, τις τεχνολογίες, τις πολιτικές και τα συναφή 

ζητήματα που επηρεάζουν τις εταιρείες-μέλη και καταδεικνύουν τη συμβολή του κλάδου 

στην ευρύτερη οικονομία. [siia.net] 

 

 BSA - Business Software Alliance: 

Η Business Software Alliance είναι ένας επιφανής μη κερδοσκοπικός οργανισμός του κλάδου 

της Πληροφορικής που στοχεύει στην προώθηση ενός ασφαλούς και νόμιμου ψηφιακού κόσμου 

εκπροσωπώντας τη βιομηχανία του εμπορικού λογισμικού και των συνεργαζόμενων 

κατασκευαστών hardware.  

Με έδρα την Ουάσινγκτον, η BSA δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 80 χώρες και 

διατηρεί 11 γραφεία σε όλο τον κόσμο: Βρυξέλλες, Λονδίνο, Μόναχο, Πεκίνο, Δελχί, Τζακάρτα, 

Κουάλα Λουμπούρ, Ταϊπέι, Σιγκαπούρη και Σάο Πάολο. 

Στόχοι Οργανισμού BSA: 

1. Η προώθηση ενός νομοθετικού και νομικού πλαισίου, το οποίο θα βοηθήσει τη 

βιομηχανία εμπορικού λογισμικού να αναπτυχθεί αλλά και η παροχή ενιαίας 

εκπροσώπησης των μελών της.  

2. Ενθάρρυνση μέσω προγραμμάτων για την τεχνολογική καινοτομία, την ανάπτυξη και τον 

ανταγωνισμό. [bsa.org] 

 International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC) 

Η Διεθνής Υπηρεσία Καταπολέμησης της Παραποίησης είναι η μεγαλύτερη πολυεθνική 

εταιρεία αφιερωμένη αποκλειστικά στην καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων και της 

πειρατείας. Αποτελείται από μια διατομή των επιχειρήσεων και βιομηχανιών, 

συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, ενδυμάτων, ειδών πολυτελείας, των φαρμακευτικών 

προϊόντων, τροφίμων, εκδόσεις βιβλίων, λογισμικού και της ψυχαγωγίας. [Microsoft.com] 

 

 

 



 
 

Κεφάλαιο 3ο  

3.1 Εμπειρική Μελέτη – Μελέτες Περίπτωσης 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παρουσιαστούν δύο μελέτες περίπτωσης εταιριών που 

επηρεάστηκαν έντονα από το φαινόμενο της πειρατείας λογισμικού. Σε αυτό το κομμάτι της 

εργασίας γίνεται προσπάθεια να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα της χρήσης παράνομου 

λογισμικού και η επιρροή που έχει σε εταιρίες και επιχειρήσεις. Με την χρήση μιας 

μεθοδολογίας 5 αξόνων θα προσπαθήσω να αναδείξω το πρόβλημα, τις συνέπειες και την 

στρατηγική που ακολουθείτε από την εκάστοτε εταιρία. 

 Μεθοδολογία Μελέτης: 

Η μεθοδολογία για την ανάλυση των παρακάτω μελετών περίπτωσης εταιριών θα βασιστεί σε 5 

βασικούς άξονες που θα προσδιορίσουν το μέγεθος της επιρροής και των συνεπειών είτε 

θετικών είτε αρνητικών της πειρατείας λογισμικού . 

Άξονας 1: Καθορισμός του προβλήματος/προβλημάτων 

Άξονας 2: Καθορισμός αιτίων του προβλήματος/προβλημάτων 

Άξονας 3: Συνέπειες του προβλήματος/προβλημάτων 

Άξονας 4: Στοιχεία και γεγονότα 

Άξονας 5: Στρατηγική που ακλουθείτε 

 

3.1.1 Μελέτη Περίπτωσης – Microsoft  Corporation 

Εικόνα 6: Λογότυπο Microsoft Corporation 

Πηγή: Microsoft.com 



 
 

Η Microsoft Corporation - Γενικά Στοιχεία: Η Microsoft Corporation είναι μια αμερικανική 

πολυεθνική εταιρία τεχνολογίας, που αναπτύσσει, υποστηρίζει και πουλάει το λογισμικό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και των προσωπικών 

υπολογιστών και των υπηρεσιών. Πιο γνωστά προϊόντα λογισμικού της, είναι η γραμμή 

λειτουργικών συστημάτων των Microsoft Windows, τα Microsoft Office, και ο Internet 

Explorer, πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Επίσης στο υλικό της είναι οι κονσόλες παιχνιδιών 

Xbox και το lineup Surface tablet της Microsoft. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λογισμικού στον 

κόσμο που μετράται με βάση τα έσοδα. [wikipedia.org] 

 

Μεθοδολογία: 

 Άξονας 1: Καθορισμός του προβλήματος/προβλημάτων 

Τα προϊόντα και το λογισμικό της υπόκεινται σε συνεχείς και αδιάκοπες υποκλοπές και 

παρανομίες από χρήστες - πειρατές προκαλώντας στην εταιρία μεγάλες οικονομικές απώλειες. 

[wikipedia.org] 

 Άξονας 2: Καθορισμός αιτίων του προβλήματος/προβλημάτων 

Η σημαντικότερη αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα αυτό ήταν η στρατηγική της εταιρίας να 

προσφέρει ελεύθερο λογισμικό με κάποιες βασικές αλλά λιγοστές χρήσεις αφήνοντας το χρήστη 

να το επεξεργαστεί με σκοπό να προχωρήσει στην αγορά του λογισμικού  στο εγγύς μέλλον για 

να έχει πρόσβαση σε όλο το πακέτο χρήσεων και λειτουργιών. 

Ο δημιουργός και ιδιοκτήτης της εταιρίας αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Bill Gates: "Θα εθιστούν και τότε θα συλλέξουμε". [quora.com, 2014] 

Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό της αναγκαιότητας και χρησιμότητας των 

προϊόντων της προκάλεσε την επιδείνωση του φαινομένου. 

 Άξονας 3: Συνέπειες του προβλήματος/προβλημάτων 

Η εταιρία Microsoft  είναι  αυτή που έχει πληγεί οικονομικά περισσότερο από κάθε άλλη εταιρία 

σε παγκόσμια κλίμακα από την πειρατεία λογισμικού. Εκτιμάτε ότι έχασε περίπου 14 

δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο έτος λόγω της πειρατείας λογισμικού. [quora.com, 2014] 

 

Η εταιρία της Microsoft παρουσιάζει απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων και χιλιάδων θέσεων 

εργασίας κάθε χρόνο λόγο της πειρατείας του λογισμικού και των προγραμμάτων που 

δημιουργεί και διαχέει στην αγορά. Επιπλέον έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια και χρόνο 

για την διόρθωση προβλημάτων από κακόβουλο λογισμικό . 

 

 



 
 

 Άξονας 4: Στοιχεία και γεγονότα 

Η πιο πρόσφατη ανάλυση της Microsoft σχετικά με τα αποτελέσματα από τη σειρά προϊόντων 

της - για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 - δείχνει ότι το 56 τοις εκατό των 

παγκόσμιων εσόδων και το 78 τοις εκατό των λειτουργικών κερδών προήλθε από τα Microsoft 

Windows και το Microsoft Office. [reuters.com, 2014] 

 

Από την πιο κάτω λίστα διακρίνουμε πολλά προϊόντα της Microsoft να κατέχουν πολλές και 

υψηλές θέσεις στην λίστα με το παράνομο λογισμικό που χρησιμοποιείται παγκοσμίως, το 

Microsoft Office και οι διάφορες κατηγορίες των Microsoft Windows. [go-gulf.com] 

 

TOP 20 Πειρατικού Λογισμικού Παγκοσμίως: 

1. Adobe Photoshop CS 

2. Microsoft Office 

3. Nero 9 

4. Windows Vista 

5. Windows XP – Windows 7 

6. Magic Video Converter 

7. AVG Pro 

8. Sony Vegas Pro 

9. Other Antivirus (AVG, Kaspersky, Qiuckheal, Norton, Netprotector) 

10. Magic ISO Maker 

 

 

Η εταιρία αφαιρεί 800.000 συνδέσεις – links κάθε μήνα με την βοήθεια ενός συστήματος 

τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο για ύποπτους – δημοφιλείς συνδέσμους και στη 

συνέχεια στέλνει κατάργηση των αιτήσεων για τους παρόxους υπηρεσιών Web, παρέχοντας 

στοιχεία αμφιβόλου δραστηριότητας. 
 

Υψηλό στέλεχος της εταιρίας, κ. Anaman αναφέρει χαρακτηριστικά: 

"Συνηθίζαμε να αφαιρούμε 10.000 συνδέσεις από ένα μήνα, τώρα, αφαιρούμε 800.000 

συνδέσεις από ένα μήνα . ". [nytimes.com, 2010] 

 Άξονας 5: Στρατηγική που ακολουθείτε 

Η εταιρία αντιμετωπίζει την πειρατεία λογισμικού την σοβαρότερη απειλή για την εταιρία και 

για την καταπολέμησή της έχει δημιουργήσει μία ομάδα παγκόσμιας εμβέλειας στελεχωμένη με 

εμπειρογνώμονες, ειδικούς στον τομέα της δρομολόγησης IP, ανθρώπους σε κυβερνητικές 

υπηρεσίες, αναλυτές της υπηρεσίας πληροφοριών, που εργάζονται για την παρακολούθηση και 

εντοπισμό ψηφιακών εγκληματικών δραστηριοτήτων σε περισσότερες από 150 χώρες. 

Επίσης συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρίες λογισμικού και υπηρεσιών επιβολής 

νόμου για την θέσπιση νόμων που προωθούν τη νόμιμη χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων 

λογισμικού. [Microsoft.com, 2010] 

 



 
 

Το 2013 η εταιρία Microsoft ξεκίνησε μια εκστρατεία με το όνομα «Παίξτε με ασφάλεια» για να 

προειδοποιήσει και να ενημερώσει τους χρήστες για την σύνδεση του πειρατικού λογισμικού και 

του κακόβουλου λογισμικού.  

 

 

Η εκστρατεία υπογράμμισε το κόστος καθώς και τις παραβιάσεις ασφαλείας και προσωπικών 

δεδομένων στον κυβερνοχώρο. 

 

 

Εικόνα 7: Play it Safe  

 

Πηγή: play-it-safe.net 

 

Η Microsoft θα εισαγάγει μία νέα στρατηγική με την παρουσίαση και παραγωγή των νέων 

Windows 10. Θα προσφέρει δωρεάν αναβαθμίσεις για την εκδοχή 10 σε όλους τους χρήστες των 

Windows, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν τα αυθεντικά αντίγραφα του λογισμικού. Η 

κίνηση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια της Microsoft να προσεγγίσει κυρίως την Κινέζική αγορά 

προσπαθώντας να βοηθήσει στην αγορά των νόμιμων εκδόσεων του λογισμικού  της. 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα τρία τέταρτα του συνόλου του λογισμικού υπολογιστών της 

Κίνας λειτουργούν χωρίς την κατάλληλη άδεια χρήσης. [reuters.com, 2015] 
 

Επίσης όσοι χρήστες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πειρατικό λογισμικό, μέσω των Windows 

10, θα έχουν ένα μόνιμο υδατογράφημα στην επιφάνεια εργασίας υπενθυμίζοντάς τους ότι το 

λογισμικό δεν είναι γνήσιο και ότι έχουν διαπράξει την πειρατεία. [ubergizmo.com, 2015] 

 

Εικόνα 8: Windows 10  

Πηγή: skai.gr 



 
 

3.1.2 Μελέτη Περίπτωσης – ΗΒΟ (Home Box Office) 

 HBO – Γενικά Στοιχεία: 

 

Η HBO είναι μία Αμερικανική καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση δικτύου που ανήκει στην 

Home Box Office Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της Time Warner.  

 

Εικόνα 9: Λογότυπο HBO 

Πηγή: hbo.com 

Το πρόγραμμα του HBO αποτελείται κυρίως από θεατρικά απελευθερωμένων  

κινηματογραφικών ταινιών και πρωτότυπες τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ, αγώνες πυγμαχίας 

και περιστασιακή stand-up comedy, συναυλίες και αφιερώματα. Η HBO είναι η μεγαλύτερη 

υπηρεσία συνεχούς λειτουργίας συνδρομητικής τηλεόρασης (βασική ή premium) στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, που έχουν τεθεί σε λειτουργία από τις 8 Νοεμβρίου  του 1972. [Wikipedia.org] 

 

Μεθοδολογία: 

 Άξονας 1: Καθορισμός του προβλήματος/προβλημάτων 

Η HBO παρόλη την πειρατεία που υπόκειται τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να γιγαντωθεί 

και να εδραιωθεί στον τομέα της. Στην περίπτωση αυτή η το φαινόμενο της πειρατείας 

λογισμικού προκάλεσε θετικό αντίκτυπο στην εταιρία. 

 Άξονας 2: Καθορισμός αιτίων του προβλήματος/προβλημάτων 

Τα αίτια που προκάλεσαν την ανάπτυξη και εδραίωση της εταιρίας, ειδικότερα από το 2011, 

ήταν κυρίως μέσω μιας τηλεοπτικής σειράς, το GAME OF THRONES, μίας σειράς που 

χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως τηλεοπτικό φαινόμενο καθώς σπάει όλα τα ρεκόρ σε όλα τα 

επίπεδα. Η πειρατεία βοήθησε την τηλεοπτική σειρά με πολύ ταχύτατους ρυθμούς λόγω 

διαδικτύου  να γίνει η δημοφιλέστερη των τελευταίων ετών. 



 
 

 Άξονας 3: Συνέπειες του προβλήματος/προβλημάτων 

Οι συνέπειες που προκάλεσε η πειρατεία λογισμικού στην εταιρία είχα θετικό πρόσημο καθώς 

μέσω της πειρατείας ιδιαίτερα της τηλεοπτικής σειράς που προανέφερα αύξησε τις πωλήσεις της 

και εδραίωσε το brand name της στο κλάδο του θεάματος και του κινηματογράφου. 

 Άξονας 4: Στοιχεία και γεγονότα 

To «Game of  Thrones» για δεύτερη χρονιά αναδείχτηκε ως η πιο πειρατική σειρά.  

Η λίστα με τις 10 πιο πειρατικές τηλεοπτικές σειρές για το 2013 διαμορφώθηκε ως εξής:  

Πίνακας 31: Λίστα με τις πιο πειρατικές σειρές το 2013 

 

Πηγή: torrentfreak.com                                                     

O CEO της Time Warner, Jeff Bewkes, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την ανάδειξη του «Game of 

Thrones» ως η πιο πειρατική σειρά για το 2012, δήλωσε ότι "Το γεγονός αυτό είναι καλύτερο 

και από βραβείο Emmy.". 

 

O David Petrarca, σκηνοθέτης της σειράς, δήλωσε ότι τα παράνομα κατεβάσματα των 

επεισοδίων της σειράς, downloads, ωφελούν τη σειρά καθώς παράγουν «θόρυβο» γύρω από το 

όνομα, κάτι που φυσικά είναι απαραίτητο για την επιβίωσή της. [torrentfreak.com, 2013] 



 
 

 

Εικόνα 10: Λογότυπο Game Of Thrones 

Πηγή: torrentfreak.com                                                     

Η πειρατεία Λογισμικού βοήθησε αισθητά την άκρως επιτυχημένη σειρά. Ο διευθυντής 

προγράμματος του τηλεοπτικού καναλιού HBO, Michael Lombardo, μίλησε σχετικά με την 

πειρατεία: 

"Πιθανότατα δε θα έπρεπε να το λέω αυτό, αλλά η πειρατεία όχι μόνο δεν έχει επηρεάσει 

αρνητικά τις πωλήσεις DVD αλλά μάλλον τις έχει ενισχύσει. Η πειρατεία είναι κάτι 

αναμενόμενο σε μια τόσο δημοφιλή σειρά που παίζεται σε συνδρομητικό δίκτυο.". [bgr.com, 

2013]  

 

Το Game Of  Thrones προβάλλεται σε 170 χώρες παγκοσμίως ενώ οι χρήστες του ΗΒΟ 

πληρώνουν 15 δολάρια τον μήνα για την σειρά. 

O πρόεδρος προγραμματισμού της HBO Michael Lombardo δήλωσε ότι πειρατεία δεν βλάπτει 

τα έσοδα. "Μάλλον δεν θα πρέπει να το λέω αυτό, αλλά είναι μια φιλοφρόνηση του είδους ",  

"Η ζήτηση είναι εκεί. Και σίγουρα δεν επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις DVD. Η πειρατεία είναι 

κάτι που έρχεται μαζί με την κατοχή ενός εξωφρενικά επιτυχημένο σόου σε ένα δίκτυο 

συνδρομής .". [torrentfreak.com, 2013] 

 

Από θεωρητική σκοπιά, πολλές μελέτες έχουν δείξει τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει 

η πειρατεία στα κέρδη των παραγωγών περιεχομένου.  
 

Η πρώτη σεζόν του Game of Thrones αναφέρθηκε ότι είχε κοστίσει μεταξύ $50.000.000 και 

60.000.000 δολάρια για την παραγωγή. Μόνο από τις διεθνείς πωλήσεις κάλυψαν περισσότερα 

από 25 εκατομμύρια δολάρια από αυτό. 

[slate.com, 2012] 

 

Το 2013 έχει έρθει και στην Ελλάδα και μεταδίδεται από το ΣΚΑΙ. 

 

 



 
 

 Άξονας 5: Στρατηγική που ακλουθείτε 

Η HBO δεν πήρε πηρέ κανένα μέτρο εναντίον της πειρατείας θέλοντας να επωφεληθεί από τον 

‘θόρυβο’ που προκάλεσε η τηλεοπτική αυτή σειρά, αντιθέτως εκμεταλλεύτηκε τον παράγοντα 

αυτό για να αυξήσει τα κέρδη της. Κυκλοφόρησε σε DVD παλαιότερους κύκλους και επεισόδια 

της σειράς, πούλησε τα δικαιώματα για προβολή σε χώρες εκτός των ΗΠΑ έναντι μεγάλων 

χρηματικών ποσών και παράλληλα δημιούργησε και διέθεσε προϊόντα με βάση την σειρά για 

επιπρόσθετα κέρδη. 

Ενδεικτικά στοιχεία: 

 Το Φεβρουάριο του 2012 κυκλοφόρησε σε DVD η δεύτερη σεζόν της σειράς η οποία 

κατέγραψε 241.000 πωλήσεις και σημείωσε αύξηση 44% συγκριτικά με την πρώτη 

σεζόν. 

 

  Οι πωλήσεις των μεμονωμένων επεισοδίων ανήλθαν στις 355.000 παρουσιάζοντας 

άνοδο 112% σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. [bgr.com, 2013] 

 

 H εταιρία έχει κέρδη για πάνω από 2,5 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο από την 

πώλησή του σε σημεία πώλησης σε 207 αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.  

  Στο διαδικτυακό  κατάστημα της η εταιρία προσφέρει 436 αντικείμενα και προϊόντα 

βάση της σειράς. [reuters.com, 2013] 

 

3.1.3 Συμπεράσματα Εμπειρικής Μελέτης – Μελέτης Περίπτωσης  

Η πειρατεία λογισμικού όπως είδαμε από την ανάλυση της μελέτης των πιο πάνω περιπτώσεων 

αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα με τεράστιες συνέπειες στις εταιρίες και επιχειρήσεις που 

υπόκειται.  

Στην περίπτωση της εταιρίας Microsoft Corp. είδαμε τις τεράστιες οικονομικές συνέπειες που 

προκαλεί η πειρατεία λογισμικού σε εταιρίες τέτοιου μεγέθους και πως μπορεί να επιφέρει 

ζημιές σε όλα τα επίπεδα της τόσο στο οικονομικό όσο και στο λειτουργικό. Η ίδια εταιρία 

πρωταγωνιστεί στη μάχη εναντίον του φαινομένου της πειρατείας λογισμικού και προσπαθεί με 

μέτρα και στρατηγικές να το περιορίσει.  

Από την άλλη μελετήσαμε την HBO μια εταιρία που ναι μεν υπόκειται σε μεγάλη πειρατεία 

αλλά το φαινόμενο την βοήθησε και είχε ευεργετικά αποτελέσματα σε αυτή. Η εταιρία μέσω 

μιας τηλεοπτικής σειράς η οποία με την βοήθεια της πειρατείας λογισμικού και τον «θόρυβο» 

που προκάλεσε διαφημίζοντας τη ουσιαστικά σε παγκόσμιο επίπεδο κατάφερε με σωστές 

στρατηγικές και μεθόδους να γιγαντωθεί στον τομέα της και να αποκομίσει σημαντικά οφέλη, 

οικονομικά και μη. 



 
 

Βλέπουμε τα δύο πρόσωπα του φαινομένου της Πειρατείας Λογισμικού. Από τη μία τον μεγάλο 

και αρνητικό αντίκτυπο που έχει και σε εταιρίες και επιχειρήσεις και από την άλλη, σε πολύ 

μικρότερο βαθμό και ποσοστό, τις ευεργετικές συνέπειες που προκαλεί ανάλογα τον κλάδο και 

το περιβάλλον που κάθε επιχείρηση υπάρχει και λειτούργει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Συμπεράσματα  

Με την παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να δώσουμε μια σαφή, αναλυτική και τεκμηριωμένη 

εικόνα για το συνεχιζόμενο πρόβλημα της Πειρατείας Λογισμικού.  Έγινε μια προσπάθεια να  

προσδιοριστεί το μέγεθος του προβλήματος, τα αίτια που το προκαλούν και τις συνθήκες που το 

γιγαντώνουν όπως είναι η οικονομική κρίση και ύφεση που επηρεάζει παγκοσμίως μεγάλο 

ποσοστό ανθρώπων. 

 Η τεράστια και συνεχής ανάπτυξης της τεχνολογίας ευδοκιμεί το φαινόμενο που με την 

παρουσία του διαδικτύου έχει μετατραπεί σε καθημερινή συνήθεια για κάθε χρήστη αψηφώντας 

τους πολλούς κίνδυνους και προβλήματα που προκαλεί. Η ανωνυμία, η εύκολη πρόσβαση και η 

έλλειψη ποινικών ευθυνών προκαλεί τους χρήστες στην συνέχιση των πράξεων τους. 

Αναλύοντας τις οικονομικές συνέπειες της πειρατείας λογισμικού παρουσιάσαμε τις 

δυσβάστακτες απώλειες των επιχειρήσεων και εταιριών αλλά και στον εκάστοτε κρατικό φορέα. 

Είδαμε της τεράστιες ζημιές και αρνητικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα που προκαλεί το 

κακόβουλο λογισμικό το οποίο υπάρχει σε παράνομο λογισμικό, ζημιές και συνέπειες συχνά μη 

αναστρέψιμες. Αναλύσαμε επίσης τον θετικό αντίκτυπο που προκαλεί η χρήση νόμιμου 

λογισμικού και τα πολλά πλεονεκτήματα που προκύπτουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και 

γενικότερα στην οικονομία μιας χώρας. Υπάρχουν τρόποι και μέτρα μείωσης και επίλυσης του 

προβλήματος αυτού τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να εκτελεστούν από χρήστες – 

καταναλωτές, επιχειρήσεις και κράτος.  

Στην εμπειρική μελέτη που έγινε, αξιοποιώντας την δυνατότητα συλλογής πληροφοριών 

μελετήσαμε δύο εταιρίες χρησιμοποιώντας μεθοδολογία πέντε αξόνων. Καθορίσαμε το 

πρόβλημα, τα αίτια και τις συνέπειες που προκαλεί η πειρατεία λογισμικού με τα ανάλογα 

στοιχεία και γεγονότα. Παρουσιάσαμε επίσης τις στρατηγικές που προκύπτουν θέλοντας η 

εταιρία να αντιδράσει και να πάρει τα ανάλογα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου.  

Αναδείξαμε με ζωντανό παράδειγμα τις οικονομικές συνέπειες που προκαλεί το φαινόμενο. Οι 

περιπτώσεις στις οποίες η πειρατεία λογισμικού προκαλεί θετικές αντιδράσεις και επιδράσεις 

είναι ελάχιστες και παρατηρείτε σε μεμονωμένους τομείς συγκεκριμένων κλάδων όπως αυτός 

του θεάματος. 

Μέσα από την διπλωματική αυτή εργασία αντιληφθήκαμε το μέγεθος του φαινομένου και τις 

τεράστιες του επιπτώσεις ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Αναλυτικότερα παρατηρήσαμε ότι 

οι  επιπτώσεις χρόνο με τον χρόνο πολλαπλασιάζονται και διογκώνουν το πρόβλημα. Τα μέτρα 

που παίρνουν κράτος, πολίτες – χρήστες και επιχειρήσεις φαίνονται ανεπαρκή και δεν 

περιορίζουν το πρόβλημα παρόλα τα προγράμματα και στρατηγικές που εφαρμόζονται κατά 

καιρούς. Η τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η μορφή του διαδικτύου με την 

ελεύθερη αγορά που υιοθετεί,  γιγαντώνει το φαινόμενο σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μην 

αφήνοντας τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς να αντιδράσουν. 

 



 
 

Φορείς, οργανισμοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι αδυνατούν να περιορίσουν πόσο μάλλον να 

εξαλείψουν το φαινόμενο της πειρατείας στο λογισμικού .  

Με βάση την ολοκληρωμένη εικόνα και την ουσιαστική ανάλυση που έκανα στο φαινόμενο της 

Πειρατείας Λογισμικού θα ήθελα να επεκταθώ προτείνοντας κάποια μέτρα και μεταρρυθμίσεις 

τα οποία πιστεύω ότι με τον σωστό χειρισμό και σε βάθος χρόνου θα περιορίσουν την πειρατεία 

λογισμικού και στο τέλος θα την εξαλείψουν γρήγορα και ουσιαστικά. 

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στα υψηλότερα στρώματα και βαθμίδες των συνόλων των κρατών 

με δημιουργία ισχυρότερων νόμων που θα έχουν ισχύ σε παγκόσμια κλίμακα και θα είναι 

αποδεκτά από όλους. Δημιουργία ισχυρότερων ποινικών νόμων  και άμεση εκτέλεση διώξεων 

στους παραβάτες. Προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας στο διαδίκτυο σε θέματα που 

αφορούν την πειρατεία και την ασφάλεια. Δημιουργία ενός παγκόσμιου φορέα ηλεκτρονικής 

ασφάλειας και αστυνόμευσης  ο οποίος θα εποπτεύει και θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την 

τήρηση των νόμων ενάντια στην πειρατεία. Θα μπορούσε επίσης οι εταιρίες και επιχειρήσεις 

λογισμικού να δημιουργήσουν λογισμικό μοναδικότητας το οποίο θα προστατεύετε με 

ισχυρότατη και μοναδική κρυπτογράφηση, κάνοντας αδύνατη κάθε προσπάθεια αντιγραφής και 

αλλοίωσης του. Τέλος θα πρέπει να κατασκευαστεί ένα υπερσύχρονο τεχνολογικά λογισμικό το 

οποίο θα λειτούργει σε παγκόσμιο εύρος ικανό να ελέγχει και να προστατεύει τα δίκτυα σε όλο 

τον κόσμο προσφέροντας ασφάλεια και επιβλέποντας την σωστή ροή και λειτουργία τους. 

Η πειρατεία λογισμικού αποτελεί ένα σοβαρό και συνεχόμενο πρόβλημα. Υπάρχουν μέτρα και 

λύσεις φτάνει ο καθένας μας, το κράτος και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται να τις εφαρμόσουν 

με γνώμονα το κοινό συμφέρον της κοινωνίας.   
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