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Περίληψη 

 

 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει τεκμηριωθεί επαρκώς, αλλά ο τρόπος με 

τον οποίο η εξέλιξη των διαφόρων τεχνολογιών και των καταναλωτικών συνηθειών έχει 

επηρεάσει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στο διαδίκτυο 

και, ειδικότερα, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δεν είναι σαφής. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) 

αποφάσισε να διενεργήσει μια μελέτη για την καλύτερη κατανόηση του όγκου και της 

συχνότητας των παραβιάσεων των ΔΔΙ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (1). Η εν λόγω 

μελέτη διαρθρώθηκε γύρω από τρεις άξονες ενδιαφέροντος για την καλύτερη κατανόηση 

των τρεχουσών δραστηριοτήτων και των τάσεων που σχετίζονται με την παραποίηση 

υλικών προϊόντων και την πειρατεία ψηφιακού περιεχομένου. 

 

Το πρώτο μέρος της μελέτης έχει ως στόχο να παράσχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της 

χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για πιθανές δραστηριότητες που αφορούν ή 

προωθούν την παραβίαση ΔΔΙ· το δεύτερο μέρος μετρά τη σχετική ύπαρξη 

παραβιάσεων ΔΔΙ σε υλικά προϊόντα και ψηφιακό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης σε σύγκριση με τα γνήσια προϊόντα ή το νόμιμο ψηφιακό περιεχόμενο που 

προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας· και το τρίτο μέρος αποσκοπεί 

στον προσδιορισμό βασικών δεικτών για την καλύτερη αναγνώριση επιχειρηματικών 

μοντέλων παραβίασης ΔΔΙ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Η ανάλυση διενεργήθηκε με την εξόρυξη δεδομένων από τέσσερις πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram και Reddit) σε έξι ευρωπαϊκές 

χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Σουηδία, αν και η 

παρακολούθηση των συνομιλιών στα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που 

επιλέχθηκαν για τη μελέτη δεν ήταν πάντα δυνατή. Για την άμβλυνση αυτού του 

περιορισμού χρησιμοποιήθηκαν γλωσσικά κριτήρια για την κατανομή των συνομιλιών 

στις χώρες-στόχους. Κατά συνέπεια, η αγγλική γλώσσα προστέθηκε στις έξι γλώσσες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που ελήφθησαν υπόψη για τη μελέτη (γαλλικά, 

γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, πολωνικά, σουηδικά), καθώς χρησιμοποιείται ευρέως στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από μη φυσικούς ομιλητές. 

 
(1) Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση κατάστασης 2020 του EUIPO σχετικά με την παραβίαση ΔΔΙ η οποία 
δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2020. 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement
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Η μελέτη εφάρμοσε μια μεθοδολογία που βασίστηκε στην ανάλυση της κοινωνικής 

νοημοσύνης (SIA) και σε μια ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Κατά τη στόχευση των 

συνομιλιών που αφορούσαν την παραβίαση ΔΔΙ υλικών προϊόντων και ψηφιακού 

περιεχομένου, ένας από τους περιορισμούς της μελέτης ήταν το δικαίωμα πρόσβασης 

σε ορισμένες συνομιλίες στα κοινωνικά δίκτυα. Ως εκ τούτου, η μελέτη εξέτασε μόνο 

δημόσιες συνομιλίες. Ένα άλλο ζήτημα που επισημάνθηκε από τη μελέτη ήταν η 

δυσκολία διάκρισης μεταξύ νόμιμου και παράνομου περιεχομένου. Τέλος, τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση αποτελούν φυσικά ένα 

περιορισμένο δείγμα και οι αναλύσεις μπορούν να εξαγάγουν συμπεράσματα μόνο για 

τις έξι χώρες, τις επτά γλώσσες και τα τέσσερα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

που συμπεριλήφθηκαν. Ωστόσο, αυτή η ποικιλία πηγών και το εύρος των δεδομένων 

συνεπάγεται ότι τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν 

ευρύτερη σημασία. Ομοίως, η σημασία της παρούσας έκθεσης όσον αφορά τις 

συμπεριφορές που διαπιστώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να θεωρηθεί 

ενδεικτική των ευρύτερων συνηθειών που είναι επί του παρόντος εμφανείς στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την παραβίαση των ΔΔΙ. 

 

 

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για δραστηριότητες που αφορούν ή 

προωθούν την παραβίαση ΔΔΙ 

 

Συνολικά 3,9 εκατομμύρια συνομιλίες που σχετίζονται με τις κατηγορίες και τα εμπορικά 

σήματα που επιλέχθηκαν για την αντιπροσώπευση υλικών προϊόντων εξήχθησαν για τη 

μελέτη με τη χρήση της SIA. Μεταξύ των εν λόγω κατηγοριών υλικών προϊόντων, τα 

παιχνίδια, τα αρώματα και τα καλλυντικά αποτέλεσαν αντικείμενο του μεγαλύτερου όγκου 

των συνομιλιών. Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο, οι ταινίες, η μουσική και τα 

βιντεοπαιχνίδια αποτέλεσαν αντικείμενο του μεγαλύτερου όγκου των συνομιλιών. 

 

Ως συζήτηση που σχετίζεται με την παραβίαση ΔΔΙ χαρακτηρίστηκε κάθε συζήτηση που 

αφορά την παραβίαση ενός ΔΔΙ. Η μελέτη διαπίστωσε ότι το 11 % των συνομιλιών που 

αφορούσαν υλικά προϊόντα θα μπορούσε ενδεχομένως να σχετίζεται με παραποιήσεις, 

και το 35 % των συνομιλιών σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο θα μπορούσε 

ενδεχομένως να σχετίζεται με πειρατεία. Παρόλο που η ποσοτική ανάλυση διεξήχθη με 

προσοχή, η μελέτη ανέδειξε τη δυσκολία διαπίστωσης παραβίασης ΔΔΙ με βεβαιότητα. 
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Κατά την εξέταση των περιπτώσεων όπου διαπιστώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός 

συμβάντων παραβίασης ΔΔΙ, τα είδη ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κοσμήματα 

βρέθηκαν στις πρώτες τρεις θέσεις των υλικών προϊόντων. Στους τομείς των 

ηλεκτρονικών βιβλίων, των τηλεοπτικών εκπομπών και της μουσικής σημειώθηκε ο 

μεγαλύτερος αριθμός παραβιάσεων για το ψηφιακό περιεχόμενο. Το σαφές 

συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από αυτά τα στοιχεία ήταν ότι τα εν λόγω προϊόντα 

αποτέλεσαν συνολικά αντικείμενο του υψηλότερου ποσοστού συνομιλιών που 

διαπιστώθηκε ότι πιθανόν σχετίζονταν με παραβίαση ΔΔΙ. 

 

 

Η σχετική ύπαρξη συζητήσεων που αφορούσαν παραποιημένα προϊόντα και 

πειρατικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με 

αυθεντικά προϊόντα ή νόμιμο ψηφιακό περιεχόμενο 

 

Στο δεύτερο μέρος της μελέτης, το οποίο βασίστηκε στην ανάλυση τριών διαφορετικών 

πτυχών: πλατφόρμες, γλώσσες και χρονοδιαγράμματα, διαπιστώθηκαν ορισμένες 

τάσεις στις δραστηριότητες που αφορούν ή προωθούν την παραβίαση ΔΔΙ. 

 

Στην περίπτωση παραβίασης ΔΔΙ που αφορούσε υλικά προϊόντα, η μελέτη αποκάλυψε 

ότι το Instagram ήταν το κοινωνικό δίκτυο με τον υψηλότερο συνολικό όγκο συνομιλιών. 

Σε επίπεδο κατηγορίας προϊόντων, το Instagram ήταν επίσης η κύρια πλατφόρμα 

συζητήσεων σχετικά με ρολόγια, παιχνίδια, αρώματα και καλλυντικά, κοσμήματα και 

υποδήματα. Το Twitter διαπιστώθηκε ότι είχε τον υψηλότερο όγκο συζητήσεων για τα 

είδη ένδυσης και τα παιχνίδια, ενώ το Reddit χρησιμοποιήθηκε συχνότερα για συζητήσεις 

σχετικά με φαρμακευτικά προϊόντα και καλύμματα κεφαλής. Αντιθέτως, στο Facebook (2) 

υπήρξε μικρότερος όγκος συνομιλιών, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγηθεί από μια 

αποτελεσματική προσέγγιση της πλατφόρμας για τον εντοπισμό και τη διαγραφή 

παράνομου περιεχομένου (3). Αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί από τα στοιχεία 

της παρούσας έκθεσης και, στην πραγματικότητα, είναι πιθανό ο χαμηλός αριθμός 

καταγεγραμμένων συνομιλιών στο Facebook να οφείλεται στο γεγονός ότι οι συνομιλίες 

που σχετίζονται με την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας διεξάγονται 

ιδιωτικά και όχι δημόσια. Παρόλο που όλες οι πλατφόρμες διαθέτουν λειτουργία άμεσης 

 
(2) Οι ιδιωτικές ομάδες του Facebook αποκλείονται από την παρούσα μελέτη. 
(3) Τα μέτρα του Facebook για την αντιμετώπιση της παραβίασης ΔΔΙ περιλαμβάνουν ένα παγκόσμιο 
πρόγραμμα ειδοποίησης και αφαίρεσης περιεχομένου, μια αυστηρή πολιτική για τους κατ’ εξακολούθηση 
παραβάτες, καθώς και πρόσθετα εξειδικευμένα μέτρα που υπερβαίνουν την ειδοποίηση και την αφαίρεση 
περιεχομένου. – Έκθεση διαφάνειας του Facebook. 

https://transparency.facebook.com/intellectual-property
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ανταλλαγής μηνυμάτων, η κυρίαρχη θέση των ιδιωτικών ομάδων φαίνεται να είναι ένα 

φαινόμενο που παρατηρείται αποκλειστικά στο Facebook. Δεδομένου ότι η παρούσα 

μελέτη αφορούσε μόνο δημόσιες συνομιλίες, η υπόθεση αυτή δεν μπορούσε να 

επιβεβαιωθεί, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την καταγραφή των συγκριτικά 

χαμηλών αριθμών συνομιλιών όπου υπήρχε η υπόνοια παραβιάσεων ΔΔΙ και οι οποίες 

εντοπίστηκαν στο Facebook από την SIA. 

 

Στην περίπτωση της παραβίασης ΔΔΙ που αφορούσε ψηφιακό περιεχόμενο, προέκυψε 

ένα διαφορετικό μοτίβο. Το Reddit κατέστη ιδιαίτερα σημαντικό για συζητήσεις που 

αφορούσαν ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ το Twitter προτιμήθηκε για 

συζητήσεις που αφορούσαν τη μουσική και τα ηλεκτρονικά βιβλία. 

 

Όσον αφορά τη γλωσσική παράμετρο, το πρώτο μέρος της μελέτης υπογράμμισε ότι η 

αγγλική γλώσσα ήταν κυρίαρχη και ότι ορισμένες γλώσσες, όπως τα πολωνικά και τα 

σουηδικά, χρησιμοποιήθηκαν σπάνια. Παρά ταύτα, παρατηρήθηκε ότι στο Instagram 

διαπιστώθηκε μεγάλος όγκος συνομιλιών στα γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και ιταλικά 

σχετικά με υλικά προϊόντα, εκτός από τις αναφορές που αφορούσαν φαρμακευτικά 

προϊόντα, οι οποίες πραγματοποιούνταν συχνότερα στο Twitter. 

 

Δεδομένου ότι η διάρκεια της μελέτης ήταν 6 μήνες (από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο 

του 2020) και πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 

παρατηρήθηκε ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν επηρεάστηκαν εν μέρει από τα 

περιοριστικά μέτρα. Προκειμένου να ενταχθούν τα αποτελέσματα σε ένα πλαίσιο, ο 

συνολικός όγκος των συνομιλιών που αφορούσαν ΔΔΙ συγκρίθηκε παράλληλα με τις 

συνολικές τάσεις στις συνομιλίες που αφορούσαν ΔΔΙ και καταγράφηκαν τα τελευταία 3 

έτη (από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιούλιο του 2020). Από τη σύγκριση προέκυψε ότι, 

όσον αφορά τα υλικά προϊόντα, η κατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων παρουσίασε 

αξιοσημείωτη αύξηση στις συνομιλίες, ενώ η άνοδος στην κατηγορία ειδών ένδυσης 

κορυφώθηκε λίγο πριν την άρση των περιοριστικών μέτρων. Αντίθετα, η τάση για το 

ψηφιακό περιεχόμενο σημείωσε προοδευτική αύξηση όσον αφορά τις συνομιλίες, η 

οποία θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα καμπύλης εκμάθησης, καθώς οι 

χρήστες εξοικειώθηκαν περισσότερο τόσο με τη νόμιμη όσο και με την παράνομη 

κατανάλωση ψηφιακού περιεχομένου. 
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Επιχειρηματικά μοντέλα παραβίασης ΔΔΙ που χρησιμοποιούνται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

 

Η μοντελοποίηση θεμάτων και η ποιοτική ανάλυση που διενεργήθηκε για τον εντοπισμό 

πιθανών επιχειρηματικών μοντέλων που παραβιάζουν ΔΔΙ ανέδειξαν ότι ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να βρεθεί ένα μοτίβο σχετικά με την παραβίαση ΔΔΙ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από τις ακόλουθες παρατηρήσεις. 

 

• Στην περίπτωση των υλικών προϊόντων, από την ανάλυση προέκυψε ότι οι 

συζητήσεις σχετικά με την παραβίαση ΔΔΙ αφορούσαν κυρίως προωθητικές και 

εμπορικές δραστηριότητες. Οι πάροχοι παραποιημένων προϊόντων αντέγραψαν 

αποδεδειγμένα και επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνταν 

ήδη από τα νόμιμα εμπορικά σήματα. 

 

• Στις συνομιλίες που συλλέχθηκαν, η πειρατεία ψηφιακού περιεχομένου οφειλόταν 

στην πρόθεση των χρηστών να αποκτήσουν πρόσβαση σε πειρατικό περιεχόμενο. 

Πράγματι, όλες οι συζητήσεις αφορούσαν την εξεύρεση τρόπων παράνομης 

πρόσβασης σε περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι πειρατικού ψηφιακού 

περιεχομένου ανέλαβαν έναν παθητικό ρόλο, βασιζόμενοι στους χρήστες για τη 

διάδοση των πληροφοριών και την προσέλκυση νέων χρηστών στο περιεχόμενό 

τους. 

 

Παρόλο που στην παρούσα μελέτη δεν υπήρξε η δυνατότητα να προσδιοριστούν ειδικά 

προσαρμοσμένα επιχειρηματικά μοντέλα παραβίασης ΔΔΙ, η ανάλυση οδήγησε στον 

ορισμό μιας προσέγγισης που μπορεί να οριστεί ως «δέσμη ενδείξεων» η οποία θα 

συμβάλει στον εντοπισμό των συζητήσεων που σχετίζονται με την παραβίαση ΔΔΙ τόσο 

όσον αφορά τα υλικά προϊόντα όσο και το ψηφιακό περιεχόμενο. Μια πιο αξιόπιστη 

προσέγγιση για τον εντοπισμό θα μπορούσε επίσης να καταστεί ευκολότερη μέσω της 

χρήσης στοχευμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης που θα μπορούσαν να παρέχουν 

προβλέψεις και συστάσεις. 

 

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εργαλεία για 

συνεχείς παραβιάσεις ΔΔΙ τόσο όσον αφορά υλικά προϊόντα όσο και το ψηφιακό 

περιεχόμενο. Επιπλέον, ο προσδιορισμός αυτού του τύπου περιεχομένου είναι 

περίπλοκος λόγω των ποικίλων και συνεχώς μεταβαλλόμενων προσεγγίσεων που 

χρησιμοποιούν οι πάροχοι παραποιημένων προϊόντων ή πειρατικού περιεχομένου, οι 
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οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες σε πολλές πλατφόρμες, γλώσσες και τύπους 

περιεχομένου. 


