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Η πανδημία COVID-19 και η συνακόλουθη αύξηση των αγορών μέσω διαδικτύου και της 

κατανάλωσης ψηφιακού περιεχομένου ανέδειξαν ορισμένες νέες πτυχές των κινδύνων και των 

ζημιών που προκαλούνται από τις παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην 

Ευρώπη και έθεσαν στο μικροσκόπιο τους συναφείς κινδύνους για τους καταναλωτές. 

 

Οι καταναλωτές δυσκολεύονται να διακρίνουν, ιδίως μέσω διαδικτύου, τις διαφορές μεταξύ 

γνήσιων προϊόντων και προϊόντων απομίμησης. Γενικότερα, ο ένας στους τρεις (σε ορισμένες 

χώρες ακόμη και ο ένας στους δύο) και, κατά μέσον όρο, σχεδόν ο ένας στους δέκα Ευρωπαίους 

(το 9 %) ισχυρίζεται ότι έχει εξαπατηθεί και προβεί σε αγορές προϊόντων παραποίησης. Οι 

καταναλωτές δυσκολεύονται επίσης να διακρίνουν τις νόμιμες πηγές ψηφιακού περιεχομένου από 

τις παράνομες (1). 

 

Καθώς το εμπόριο μέσω διαδικτύου ανθεί –σύμφωνα με τη Eurostat, πάνω από το 70 % των 

Ευρωπαίων προέβη σε αγορές μέσω διαδικτύου το 2020– , η αβεβαιότητα σχετικά με τα προϊόντα 

παραποίησης έχει καταστεί μια ολοένα αυξανόμενη ανησυχία όσον αφορά την προστασία των 

καταναλωτών. 

Μια κοινή μελέτη που εκπόνησαν το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUIPO) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εκτιμά ότι τα 

προϊόντα παραποίησης αντιπροσωπεύουν το 6,8 % των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) αξίας 121 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχουν αντίκτυπο σε κάθε τομέα, από τα καλλυντικά 

και τα παιχνίδια, τους οίνους και τα ποτά, τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα ενδύματα έως τα 

φυτοφάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

Οι παραποιητές λειτουργούν με μεγάλη ταχύτητα, καταχρώμενοι σύγχρονες λύσεις εφοδιαστικής 

αλυσίδας και μηχανισμούς διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου και ευημερώντας σε οικονομίες 

που στερούνται αυστηρών προτύπων διακυβέρνησης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, μολονότι οι 

δράστες αξιόποινων πράξεων εξακολουθούν να μετέρχονται όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς για 

να διεκπεραιώνουν το παράνομο εμπόριο, οι κατασχέσεις στον τομέα της μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων διά θαλάσσης συνεχίζουν να δεσπόζουν από την άποψη του όγκου και της 

αξίας των κατασχεθέντων προϊόντων. Οι θαλάσσιες μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια 

παραμένουν ένας σημαντικός δίαυλος μεταφοράς προϊόντων παραποίησης που προέρχονται κατά 

κύριο λόγο από την Ανατολική Ασία, ιδίως δε από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, τα οποία 

                                                
(1) Ευρωπαίοι πολίτες και διανοητική ιδιοκτησία, Οκτ. 2020, EUIPO 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-perception-2020
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αντιπροσωπεύουν το 80 % της συνολικής αξίας των κατασχεθέντων προϊόντων παραποίησης 

παγκοσμίως (2). 

  

                                                
(2) Κατάχρηση των θαλασσίων μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια στο παγκόσμιο εμπόριο προϊόντων παραποίησης 

(europa.eu, OECD-EUIPO, Φεβρ. 2021) 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/misuse-of-containerised-maritime-shipping
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/misuse-of-containerised-maritime-shipping


ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 5 

  

 

Σημαντικοί κίνδυνοι για τους πολίτες 

 

Τα προϊόντα παραποίησης ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των 

πολιτών, καθώς κατά κανόνα δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και 

ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά παρασκευής ή συστατικά: μια ποιοτική ανάλυση του 

EUIPO κατέδειξε (3) ότι σημαντικοί κίνδυνοι συνδέονται με την έκθεση σε επικίνδυνα χημικά 

προϊόντα. 

 

Η ανησυχία σχετικά με τις ζημίες που συνεπάγεται για τους ανθρώπους και το περιβάλλον η 

παραγωγή, η χρήση και η διάθεση παραποιημένων φυτοφαρμάκων και χημικών προϊόντων 

οδήγησε τους φορείς επιβολής του νόμου στον συντονισμό μαζικών διασυνοριακών επιχειρήσεων 

επιβολής. Από την έναρξή τους, οι επιχειρήσεις με την επωνυμία Silver Axe (4) είχαν ως 

αποτέλεσμα την κατάσχεση από τις αρχές 1 222 τόνων παράνομων παραποιημένων 

φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων. 

 

Η αξία του παγκόσμιου εμπορίου παραποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων εκτιμάται (5) ότι 

ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υπηρεσίες ταχυδρομείου και ταχυμεταφοράς αποτελούν 

τα κύρια μέσα μεταφοράς για την εμπορία παραποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων 

παγκοσμίως. Η ανησυχία για τα προϊόντα παραποίησης αυξήθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας COVID-19. 

 

Η διάδοση παραποιημένων φαρμάκων, περιλαμβανομένων αντιβιοτικών και αναλγητικών, και 

άλλων ιατρικών προϊόντων, όπως τα μέσα ατομικής προστασίας και οι μάσκες προσώπου, έχει 

                                                
(3) EUIPO DANGEROUS COUNTERFEIT STUDY.docx (europa.eu, June 2019) [ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Ιούνιος 20190] 

(4) Η επιχείρηση Silver Axe άρχισε το 2012 και καλύπτει πλέον σχεδόν 30 χώρες, Operation Silver Axe strikes for the fourth 

time seizing over 550 tonnes of illegal pesticides | Europol (europa.eu, Europol) [Η επιχείρηση Silver Axe κατορθώνει για 

τέταρτη φορά να κατασχέσει 550 τόνους παράνομων φυτοφαρμάκων | Ευρωπόλ] 

(5) Εμπόριο παραποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων (OECD-EUIPO, Μάρτιος 2020) 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Risks_Posed_by_Counterfeits_to_Consumers_Study/2019_Risks_Posed_by_Counterfeits_to_Consumers_Study.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Risks_Posed_by_Counterfeits_to_Consumers_Study/2019_Risks_Posed_by_Counterfeits_to_Consumers_Study.pdf
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-silver-axe-strikes-for-fourth-time-seizing-over-550-tonnes-of-illegal-pesticides#:~:text=Operation%20Silver%20Axe%20began%20in,Europe%20and%20three%20individuals%20arrested.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-silver-axe-strikes-for-fourth-time-seizing-over-550-tonnes-of-illegal-pesticides#:~:text=Operation%20Silver%20Axe%20began%20in,Europe%20and%20three%20individuals%20arrested.
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-silver-axe-strikes-for-fourth-time-seizing-over-550-tonnes-of-illegal-pesticides#:~:text=Operation%20Silver%20Axe%20began%20in,Europe%20and%20three%20individuals%20arrested.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/trade-in-counterfeit-pharmaceutical-products
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φέρει το φαινόμενο αυτό στο προσκήνιο, καθώς οι παραβάτες εκμεταλλεύονται την αβεβαιότητα 

των ανθρώπων όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες θεραπείες και τα εμβόλια (6). 

 

 

Συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων 

 

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ολοένα και περισσότερο τη συμμετοχή ομάδων του οργανωμένου 

εγκλήματος σε παραβιάσεις ΔΔΙ και τη σύνδεση μεταξύ των εγκλημάτων ΔΙ και άλλων εγκλημάτων, 

όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η καταναγκαστική εργασία, το κυβερνοέγκλημα, η απάτη, η 

παραποίηση εγγράφων και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (7). Τα 

εγκλήματα ΔΙ αντιμετωπίζονται ως προσοδοφόρες δραστηριότητες με υψηλή απόδοση επένδυσης, 

χαμηλό κίνδυνο αποκάλυψης και σχετικά ελαφρές ποινές (βραχύτερες στερητικές της ελευθερίας 

ποινές, χαμηλότερα πρόστιμα) σε σύγκριση με άλλες παράνομες δραστηριότητες. 

 

Η ψηφιακή πειρατεία αποτελεί επίσης μια ιδιαίτερα επικερδή αγορά για τους παραβάτες. Μόνο 

στον τομέα της τηλεόρασης μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPTV), κάθε χρόνο παράγονται 

παράνομα έσοδα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την προσφορά και την κατανάλωση 

ψηφιακού περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ (8). 

Ζημιώνοντας τους δημιουργούς και τις νόμιμες επιχειρήσεις, οι εν λόγω παράνομες υπηρεσίες 

χρησιμοποιήθηκαν από 13,7 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ το 2019 (ήτοι το 3,6 % του πληθυσμού 

της ΕΕ). 

 

 

                                                
(6) Europol predictions correct for fake COVID-19 vaccines | Europol (europa.eu) [Οι προβλέψεις της Ευρωπόλ σχετικά με 

τα παραποιημένα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 επιβεβαιώνονται] 

(7) EUROPOL-EUIPO, ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, Εστίαση στην 

πολυεγκληματικότητα (europa.eu) 

(8) Μελέτη για την παράνομη τηλεόραση μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPTV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (europa.eu), 

Νοέμβριος 2019 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-predictions-correct-for-fake-covid-19-vaccines
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-predictions-correct-for-fake-covid-19-vaccines
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes_Full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes/2020_IP_crime_and_its_link_to_other_serious_crimes_Full.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union/2019_Illegal_IPTV_in_the_European_Union_Full_en.pdf
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Η παραβίαση ΔΙ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Εκτός από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, η αγορά παραποιημένων προϊόντων και 

η πρόσβαση σε πειρατικό ψηφιακό περιεχόμενο συχνά οδηγούν σε παραβιάσεις ασφαλείας και σε 

οικονομικές ζημίες σε βάρος των καταναλωτών που δραστηριοποιούνται σε ηλεκτρονικά 

καταστήματα, πλατφόρμες και διαδικτυακές αγορές, αλλά και μέσω των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Μια πρόσφατη ανάλυση (9) ανέδειξε την κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς όφελος 

των δραστηριοτήτων παραποίησης και της πειρατείας. Στο πλαίσιο μιας ανασκόπησης 

εκατομμυρίων δημοσίων συζητήσεων στο Facebook, το Twitter, το Instagram, και το Reddit, η 

έρευνα διαπίστωσε ότι το ένα τρίτο των συζητήσεων που αφορούσαν ψηφιακό περιεχόμενο (το 

35 %) ενδέχεται να συνδέεται με πειρατεία, ενώ ο πιο πολυσυζητημένος τομέας ειδικά στο Reddit 

και το Twitter είναι η πειρατεία κινηματογραφικών και μουσικών έργων. Διαπιστώθηκε επίσης μια 

αξιοσημείωτη αύξηση του αριθμού των συζητήσεων που αφορούσαν την πειρατεία κατά τους 

μήνες που ακολούθησαν την έναρξη της πανδημίας, την άνοιξη του 2020. Η έρευνα επεσήμανε 

ακόμη ότι το 11 % των συζητήσεων σχετικά με φυσικά προϊόντα ενδέχεται να συνδέεται με 

προϊόντα παραποίησης. 

 

 

Η παραβίαση ΔΙ ζημιώνει τις νόμιμες επιχειρήσεις και 

ιδίως της ΜΜΕ 

 

Εκτός από τις επιπτώσεις στους καταναλωτές, η παραβίαση ΔΙ προκαλεί σημαντικές ζημίες και 

στην οικονομία της ΕΕ. Θίγει τα νόμιμα συμφέροντα των οικονομικών φορέων στην ΕΕ και 

στρεβλώνει τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Όσον αφορά τη νόμιμη 

οικονομία, σημειώνεται απώλεια πωλήσεων ύψους 83 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε 11 

βασικούς τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην παραποίηση, καθώς και ζημίες ύψους 15 

                                                
(9) Monitoring and analysing social media in relation to IP Infringement (April 2021)  

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Monitoring_and_analysing_social_media_in_relation_to_IPR_Infringement_Report/2021_Monitoring_and_analysing_social_media_in_relation_to_IPR_Infringement_Report_FullR_en.pdf
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δισεκατομμυρίων ευρώ από τη μη πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος 

εκτιμάται ότι κάθε χρόνο χάνονται στους εν λόγω τομείς της ΕΕ 670 000 θέσεις εργασίας λόγω της 

παραποίησης. 

 

Η παραβίαση ΔΙ είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Σύμφωνα με τον 

πίνακα αποτελεσμάτων ΔΙ για τις ΜΜΕ που δημοσίευσε το EUIPO, 1 στις 4 ΜΜΕ στην Ευρώπη 

ισχυρίζεται ότι έχει πληγεί από παραβίαση ΔΙ. Το 33 % των εταιρειών που είναι κάτοχοι 

δικαιωμάτων ΔΙ, π.χ. εμπορικά σήματα ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανέφερε γενική ζημία στον 

κύκλο εργασιών, ενώ το 27 % ανέφερε ζημία στη φήμη του και το 15 % ανέφερε απώλεια 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω παραβίασης ΔΙ. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι επιχειρήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν ολοένα κι περισσότερο 

την πύλη επιβολής της νομοθεσίας στον τομέα της ΔΙ που δημιούργησε το EUIPO για να 

διευκολύνει τις διαβιβάσεις μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των φορέων επιβολής του νόμου 

(τελωνειακών και αστυνομικών αρχών), κάτι που σημαίνει ότι οι εταιρείες ενδέχεται να έχουν 

υποστεί ζημίες λόγω αυξημένου αριθμού παραβιάσεων των οικείων δικαιωμάτων ΔΙ. 

 

Αντίστοιχα, επιβεβαιώθηκε επίσης η θετική συσχέτιση μεταξύ κυριότητας ΔΔΙ και οικονομικών 

επιδόσεων, η οποία είναι ιδιαιτέρως ισχυρή στις ΜΜΕ (10). Οι κάτοχοι ΔΔΙ έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από τους μη κατόχους. Συνολικά, τα έσοδα ανά εργαζόμενο είναι σχεδόν 55 % 

υψηλότερα για τους κατόχους ΔΔΙ σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν είναι κάτοχοι ΔΔΙ. Η 

συσχέτιση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ που είναι κάτοχοι ΔΔΙ (παρότι είναι 

λιγότερες από το 9 %) έχουν κατά 68 % υψηλότερα έσοδα ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ 

που δεν είναι κάτοχοι ΔΔΙ (ελέγχεται ο ρόλος άλλων συναφών παραγόντων) και επίσης 

καταβάλλουν υψηλότερους μισθούς. 

Όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές, οι κλάδοι έντασης ΔΔΙ εν γένει, και ειδικότερα οι ΜΜΕ 

που καινοτομούν στον τομέα των νέων τεχνολογιών, αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο 

στην έξοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κρίση μετά την πανδημία. 

 

 

                                                
(10) Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και επιχειρηματικές επιδόσεις στην ΕΕ, Έκθεση ανάλυσης σε επίπεδο 

επιχειρήσεων, EPO-EUIPO, Φεβρ. 2021. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IP_sme_scoreboard_study_2019/IP_sme_scoreboard_study_2019_en.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf
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Κατανόηση των επιχειρηματικών μοντέλων 

παραβίασης και συμμετοχή ενδιάμεσων φορέων για 

τη βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας 

 

Η καλύτερη κατανόηση των επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούν οι παραβάτες για να 

αποκομίζουν χρηματικά κέρδη συμβάλλει στην εξατομίκευση και την ενίσχυση των προσπαθειών 

επιβολής της νομοθεσίας ενώ προωθούν τη συμμετοχή των συναφών εταίρων στον αγώνα για την 

καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας. 

Καθώς η παραβίαση ΔΔΙ αποκτά μεγαλύτερη δημοσιότητα στο διαδικτυακό περιβάλλον, τα 

ονόματα τομέα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αρκετά επιχειρηματικά μοντέλα διαδικτυακής 

παραβίασης δικαιωμάτων ΔΙ που προκαλούν ζημία σε καταναλωτές, κατόχους δικαιωμάτων ΔΙ και 

ολόκληρο το οικοσύστημα των ονομάτων τομέα. Καθώς ο αριθμός των ονομάτων τομέα 

υπερβαίνει πλέον τα 375 εκατομμύρια παγκοσμίως, η κυβερνοκατάληψη (cybersquatting) αποτελεί 

πραγματικό πρόβλημα για τις νόμιμες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και ενδέχεται να 

αποτελέσει ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα για τις ΜΜΕ, οι οποίες συχνά στερούνται των αναγκαίων 

πόρων για την ενεργό παρακολούθηση της διαδικτυακής τους παρουσίας ώστε να εντοπίζουν 

κρούσματα κυβερνοκατάληψης και να προστατεύουν τη φήμη τους. 

 

Πρόσφατη ανάλυση του EUIPO (11) που καλύπτει 1 000 ονόματα τομέα (παρεμφερή και 

παραλλαγές) τα οποία σχετίζονται με 20 συμμετέχουσες επιχειρήσεις κατέδειξε ότι τα μισά εξ 

αυτών είναι ύποπτα, καθώς παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους που πωλούν προϊόντα 

παραποίησης. 

 

Το EUIPO έχει αναλύσει (12) ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται από φορείς καταχώρισης και 

μητρώα ονομάτων χώρου για την πρόληψη της κατάχρησης ονομάτων χώρου για δραστηριότητες 

παραβίασης ΔΙ, όπως είναι η κατάρτιση κατάλληλων όρων και προϋποθέσεων, οι περιορισμοί στη 

                                                
(11) Focus on Cybersquatting: Monitoring and Analysis (May 2021) 

(12) 2021_Discussion_Paper_on_Domain_Names_FullR_en.pdf (europa.eu, EUIPO, Μάρτιος 2021) [Έγγραφο συζήτησης 

σχετικά με την πλήρη ανασκόπηση των ονομάτων τομέα] 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Cybersquatting_Study/2021_Focus_on_Cybersquatting_Monitoring_and_Analysis_Study_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Discussion_Paper_on_Domain_Names/2021_Discussion_Paper_on_Domain_Names_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Discussion_Paper_on_Domain_Names/2021_Discussion_Paper_on_Domain_Names_FullR_en.pdf
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χρήση υπηρεσιών διαμεσολάβησης, η ανάπτυξη συστημάτων επαλήθευσης της ταυτότητας του 

καταχωρίζοντος, καθώς και ο εντοπισμός και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων 

καταχρηστικών καταχωρίσεων ονόματος τομέα. 

Ορισμένα μητρώα ονομάτων χώρου αναφέρουν τις διαδικασίες που εφαρμόζουν για τον εντοπισμό 

τομέων με παράνομο περιεχόμενο σε συνεργασία με δημόσιες αρχές επιβολής της νομοθεσίας. 

Συνεργάζονται επίσης με κατόχους δικαιωμάτων ΔΙ και αρχές επιβολής της νομοθεσίας για την 

ανταλλαγή πληροφοριών και για τον περιορισμό των χρήσεων των ονομάτων τομέα για σκοπούς 

παραβίασης ΔΙ. 

Το EUIPO διερεύνησε επίσης τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την παραβίαση ΔΔΙ, 

όπως είναι η φιλοξενία, η συνεχής ροή ή η παροχή συνδέσμων οι οποίοι παραπέμπουν σε 

περιεχόμενο που παραβιάζει δικαιώματα ΔΙ ή οι διαφημίσεις περιεχομένου αυτού του είδους σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδυάζοντας δημόσιες γνωστοποιήσεις και γνωστοποιήσεις κλειστής 

ομάδας με σκοπό την καταστρατήγηση των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας περί ΔΙ. 

Προσδιορίζονται ορθές πρακτικές για την πρόληψη και την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων για την 

αντιμετώπιση παραβιάσεων ΔΙ. 

 

 

Συνεργασία μεταξύ ενδιάμεσων φορέων 

 

Εκτός από τους παραδοσιακούς φορείς επιβολής της νομοθεσίας (αστυνομικές και τελωνειακές 

αρχές) που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επιβολή της νομοθεσίας για τα ΔΔΙ, υπάρχουν 

και άλλοι φορείς που διαδραματίζουν έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο, μεταξύ δε αυτών 

περιλαμβάνονται ειδικότερα οι ενδιάμεσοι φορείς, των οποίων τις νόμιμες υπηρεσίες καταχρώνται 

οι παραβάτες ενώ συχνά αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής των κατόχων των δικαιωμάτων στην 

προσπάθειά τους να σταματήσουν την παραβίαση. 

 

Οι αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχουν τεράστιες νέες δυνατότητες σε νόμιμους πωλητές για 

να εισέλθουν σε αγορές και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πελάτες. Ωστόσο, μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την πώληση προϊόντων παραποίησης. 

 

Πολλές μεγάλες αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου εφαρμόζουν ήδη προγράμματα υποστήριξης των 

κατόχων των δικαιωμάτων τα οποία γνωστοποιούν τυχόν παραβιάσεις ΔΙ στις πλατφόρμες τους. 
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Πολλοί κάτοχοι δικαιωμάτων ενδεχομένως δεν γνωρίζουν την ύπαρξη των εν λόγω προγραμμάτων 

ή δυσκολεύονται να κοινοποιούν επανειλημμένως τα στοιχεία τους στις διάφορες πλατφόρμες. 

Πολλές πλατφόρμες δεν είναι βέβαιες ή δεν μπορούν να ελέγξουν εύκολα κατά πόσον 

συναλλάσσονται με νόμιμο κάτοχο δικαιώματος ΔΙ όταν λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 

παραβιάσεις ΔΙ στις αγορές τους. Ως εκ τούτου, το EUIPO αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη 

υπηρεσία ασφαλείας των επιγραμμικών δραστηριοτήτων για να διευκολύνει την εν λόγω 

συνεργασία μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων ΔΙ και των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου, 

εντοπίζοντας και διαγράφοντας καταλόγους που παραβιάζουν ΔΔΙ μέσω της πύλης επιβολής της 

νομοθεσίας. 

 

Υπό το πρίσμα της τεχνολογικής προόδου, της επέκτασης των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου και 

των εικονικών αγορών, καθώς και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων που αναδιαμορφώνουν 

ταχύτατα το οικονομικό και το κοινωνικό περιβάλλον, πολλές πτυχές που αφορούν την 

καταχώριση, την εκμετάλλευση και την επιβολή των ΔΔΙ χρειάζονται προσαρμογή. 

 

Νέες τεχνολογίες και επιβολή των ΔΔΙ 

 

Η τεχνολογία παρέχει πολυάριθμες λύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων κυριότητας και την 

προάσπιση των νόμιμων αλυσίδων εφοδιασμού. Ωστόσο, η αγορά των τεχνολογιών 

καταπολέμησης των προϊόντων παραποίησης είναι ευρεία και πολύπλοκη. Οι τεχνολογίες 

εξελίσσονται γρήγορα και η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν είναι εύκολη. 

Με στόχο την παροχή βοήθειας προς τις εταιρείες προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την 

προστασία τους έναντι των παραποιημένων προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τις πολυάριθμες 

διαθέσιμες τεχνικές λύσεις, δημοσιεύθηκε ένας τεχνολογικός οδηγός για την καταπολέμηση της 

παραποίησης (13) ο οποίος παρέχει στις επιχειρήσεις καθοδήγηση σχετικά με τους κύριους τύπους 

τεχνολογικών λύσεων για την καταπολέμηση της παραποίησης, συμπεριλαμβανομένων των 

συσκευών ηλεκτρονικού εντοπισμού ή παρακολούθησης, τη σήμανση των προϊόντων ή των 

συσκευασιών, καθώς και σχετικά με μια σειρά από άλλα χημικά, φυσικά, μηχανικά και ψηφιακά 

εργαλεία. Ο οδηγός παρουσιάζει τους πλέον αποδοτικούς και πρακτικούς τρόπους προστασίας 

                                                
(13) 2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf (europa.eu, EUIPO, Φεβ. 2021) [τεχνολογικός οδηγός για την 

καταπολέμηση της παραποίησης για το 2021] 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide/2021_Anti_Counterfeiting_Technology_Guide_en.pdf
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των ΔΔΙ και περιγράφει με σαφήνεια τις απαιτήσεις εφαρμογής και το κόστος των σχετικών 

λύσεων. Με βάση τον οδηγό αυτόν πρόκειται να αναπτυχθεί ένα εξειδικευμένο εργαλείο 

αναζήτησης που θα βοηθά τις επιχειρήσεις να βρίσκουν τις λύσεις που ταιριάζουν καλύτερα στις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες για την καταπολέμηση της παραποίησης. 

 

Επιπλέον, διερευνώνται οι δυνατότητες της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) να 

διασφαλίσει τη δυνατότητα αναγνώρισης των γνήσιων (αυθεντικών) προϊόντων σε κάθε στάδιο της 

αλυσίδας εφοδιασμού από εταιρείες εφοδιαστικής ή φορείς επιβολής της νομοθεσίας (όπως, στην 

περίπτωση των εισαγωγών, οι τελωνειακές αρχές). Προβλέπεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή 

ανοικτής και διαλειτουργικής υποδομής (δηλαδή ικανής να συνδέεται με τις υφιστάμενες λύσεις 

παρακολούθησης και εντοπισμού των εταιρειών και τα συστήματα ανάλυσης κινδύνου των αρχών 

επιβολής της νομοθεσίας) και η οποία θα συνδέεται επίσης με τηνπύλη επιβολής της νομοθεσίας. 

 

Εκτός από τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημίες, η παραβίαση ΔΔΙ μπορεί επίσης 

να προκαλέσει απώλεια φήμης και να υπονομεύσει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τις 

επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης. 

Η παρούσα κρίση και οι προκλήσεις που εγείρει ανέδειξαν αναμφίβολα την ανάγκη για την παροχή 

βιώσιμων λύσεων μέσω του προσδιορισμού βέλτιστων πρακτικών και της χρήσης νέων 

τεχνολογιών για την καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που παράγουν, διανέμουν και 

πωλούν προϊόντα παραποίησης και πειρατικό ψηφιακό περιεχόμενο. Η διάδοση των μηνυμάτων 

αποτελεσματικών εκστρατειών ευαισθητοποίησης είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την 

καταπολέμηση αυτής της απειλής. 

Η σημασία της ενίσχυσης της παγκόσμιας συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 

τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, είναι κρίσιμη στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής. 

Τα εγκλήματα ΔΙ θα πρέπει να αποτελέσουν και πάλι προτεραιότητα για την Ευρώπη στο πλαίσιο 

της καταπολέμησης του διεθνούς εγκλήματος. 

 

Ομοίως, οι προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν το επίπεδο 

προστασίας και επιβολής των δικαιωμάτων ΔΙ σε τρίτες χώρες, ιδίως στην Κίνα, τις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

συνεργασίας για τα οποία το EUIPO είναι ο εκτελεστικός φορέας, αντιμετωπίζοντας έτσι το ζήτημα 

της παραποίησης στην πιθανή τους πηγή. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 
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