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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Η παρούσα αξιολόγηση απειλών καταρτίζεται από κοινού από την Ευρωπόλ και το Γραφείο Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και σκοπός της είναι να ενημερώσει τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής, τις αρχές επιβολής του νόμου και το ευρύ κοινό σχετικά με τις τελευταίες τάσεις και τις τρέχουσες 
επιπτώσεις του εγκλήματος στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας εντός της ΕΕ. Η έκθεση επικεντρώνεται 
στην παραποίηση/απομίμηση και στην πειρατεία που πλήττουν την ΕΕ και παρέχει αξιολόγηση όσον αφορά, 
αφενός, την απειλή την οποία θέτουν η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία σε διάφορους τομείς 
προϊόντων και, αφετέρου, τους οριζόντιους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν ή έχουν επιπτώσεις στον 
ποινικό τομέα. Η έκθεση βασίζεται σε δύο προηγούμενες κοινές εκθέσεις κατάστασης που δημοσιεύτηκαν το 
2015 και το 2017. 
 
Τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας θα μπορούσαν να αντιστοιχούν έως και στο 6,8 % των 
εισαγωγών της ΕΕ, με την αξία τους να ανέρχεται σε 121 δισ. EUR. Τα τελευταία χρόνια το ποσό αυτό έχει 
αυξηθεί σημαντικά. Ο ετήσιος αριθμός δεσμεύσεων προϊόντων παραποίησης/απομίμησης από τις 
τελωνειακές αρχές στην ΕΕ έχει καταγράψει από το 2013 σταδιακή μείωση, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός 
των κατασχεθέντων αντικειμένων και η εκτιμώμενη αξία τους μειώθηκαν με βραδύτερο ρυθμό, 
παρουσιάζοντας μάλιστα προσωρινή ανάκαμψη το 2015 και το 2016. Αυτή η ελαφρά πτωτική τάση 
υποκρύπτει μια συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών, όπως καταδεικνύεται από τον 
αριθμό των κατασχεθέντων αντικειμένων και την αξία τους ανά υπόθεση ή ανά διαδικασία. Τα περισσότερα 
αντικείμενα παραποίησης/απομίμησης εξακολουθούν να προέρχονται από την Κίνα, αν και για ορισμένες 
ειδικές κατηγορίες προϊόντων είναι επίσης σημαντική και η εμπλοκή άλλων χωρών. 
 
Οι παραποιητές/απομιμητές χρησιμοποιούν συχνά πολύπλοκες εμπορικές οδούς για τη μεταφορά των 
προϊόντων τους από τη χώρα παραγωγής προς τις αγορές προορισμού. Παρότι η αποστολή των προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης προς την ΕΕ εξακολουθεί να πραγματοποιείται ως επί το πλείστον χύδην στο 
πλαίσιο εμπορευματικών μεταφορών, κατά τα τελευταία έτη διαπιστώνεται σημαντική αύξηση στις 
ταχυμεταφορές. Αυτή η απότομη αύξηση στο εμπόριο μέσω δεμάτων μικρού μεγέθους συνδέεται με την 
αύξηση των διαδικτυακών αγορών στις οποίες πωλούνται προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. Οι νέες 
χερσαίες οδοί που δημιουργήθηκαν τα τελευταία έτη, ιδίως ο αυξανόμενος αριθμός σιδηροδρομικών 
συνδέσεων μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ, μπορεί να παρέχουν στους παραποιητές/απομιμητές τη δυνατότητα 
διαφοροποίησης των οδών και των μεθόδων μεταφοράς τους. 
 
Η έλευση καλύτερης τεχνολογίας είχε σημαντικό αντίκτυπο στη φύση και την έκταση της 
παραποίησης/απομίμησης. Οι παραποιητές/απομιμητές αξιοποιούν τις υφιστάμενες και τις αναδυόμενες 
πλατφόρμες που διευκολύνουν τη διαφήμιση, την πώληση και τη διανομή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας σε αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών. Η αύξηση αυτή στις 
πωλήσεις προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω διαδικτυακών αγορών δεν αποτελεί νέα αλλά 
συνεχιζόμενη τάση. Τα τελευταία έτη οι αγορές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα έχουν αναδειχθεί 
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σε βασική πλατφόρμα από την οποία οι παραποιητές/απομιμητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υψηλό 
αριθμό καταναλωτών με χαμηλό, κατά γενικό κανόνα, κίνδυνο εντοπισμού από τις αρχές επιβολής του νόμου. 
Το εμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας στο σκοτεινό δίκτυο εξακολουθεί να 
αποτελεί σχετικά περιορισμένο φαινόμενο. 
 
Τα εγκλήματα στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, καθώς 
στερούν έσοδα από τις νόμιμες επιχειρήσεις και φορολογικά έσοδα από τις κυβερνήσεις. Πέραν της 
οικονομικής ζημίας, τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην 
υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Τα τελευταία 
έτη, παρατηρείται μια αυξανόμενη διαφοροποίηση των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Εκτός από τα 
παραδοσιακά είδη πολυτελείας, στόχο των παραποιητών/απομιμητών αποτελεί επίσης ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων καθημερινής χρήσης. Στα προϊόντα αυτά περιλαμβάνονται καλλυντικά, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 
τρόφιμα και ποτά, φυτοφάρμακα, φάρμακα, προϊόντα καπνού, παιχνίδια και εξαρτήματα οχημάτων. 
 
Οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι μια κατηγορία προϊόντων που αποτελούν όλο και συχνότερα αντικείμενο 
παραποίησης/απομίμησης. Συνήθη παραδείγματα είναι τα κινητά τηλέφωνα και τα εξαρτήματά τους, ιδίως οι 
φορτιστές και ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα προϊόντα αυτά πωλούνται συχνά μέσω του 
διαδικτύου και αποστέλλονται απευθείας από διάφορες χώρες της Ασίας προς καταναλωτές στην ΕΕ. Τα 
τελευταία έτη έχει εντοπιστεί επίσης μεγάλος αριθμός ημιαγωγών που αποτελούν αντικείμενο 
παραποίησης/απομίμησης. Λαμβανομένου υπόψη ότι τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως στον 
τομέα των μεταφορών, καθώς και σε νοσοκομεία ως εξαρτήματα χειρουργικών εργαλείων, ενέχουν 
σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. 
 
Τα τρόφιμα και τα ποτά εξακολουθούν να αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλή είδη για τους 
παραποιητές/απομιμητές, ενώ η ΕΕ μετατρέπεται σταθερά σε σημαντική αγορά προορισμού για τρόφιμα και 
ποτά που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης. Στα εντοπισθέντα προϊόντα τροφίμων που 
αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης περιλαμβάνονται το βρεφικό γάλα σε σκόνη, οι κύβοι 
ζωμού, το τυρί, ο καφές, το ελαιόλαδο και τα ζυμαρικά. Πολλά από τα προϊόντα αυτά έχουν εντοπιστεί σε 
παντοπωλεία και σούπερ μάρκετ, στοιχείο που καταδεικνύει ότι διεισδύουν επίσης στη νόμιμη αλυσίδα 
εφοδιασμού. Δεδομένου ότι τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης δεν ανταποκρίνονται σχεδόν ποτέ στα 
πρότυπα ποιότητας και ότι παράγονται σε ανθυγιεινό περιβάλλον, ενδέχεται να συνεπάγονται σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία και την ευημερία των καταναλωτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί μάλιστα 
ότι τρόφιμα που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης περιέχουν επικίνδυνα συστατικά. Οι αρχές 
επιβολής του νόμου εντοπίζουν σε τακτική βάση και άλλα είδη προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, εκτός 
από τρόφιμα και ποτά που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος εμπλέκονται συχνά στο εμπόριο ενός ακόμη ευρύτερου φάσματος 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Εν γένει, φαίνεται ότι υπάρχει γενικευμένη επαγγελματοποίηση των 
ομάδων οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκονται στην παραποίηση/απομίμηση τροφίμων. 
 
Πέραν των τροφίμων, τα αλκοολούχα ποτά που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης συνιστούν 
επίσης σημαντικό κίνδυνο για τους καταναλωτές της ΕΕ. Τα οινοπνευματώδη ποτά και ο οίνος είναι ιδιαίτερα 
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δημοφιλή προϊόντα τα οποία αποτελούν στόχο ομάδων οργανωμένου εγκλήματος για σκοπούς 
παραποίησης/απομίμησης. Συνήθως, οι εν λόγω ομάδες εμφιαλώνουν φθηνό οίνο σε μπουκάλια που φέρουν 
πλαστές ετικέτες ακριβών οίνων, ενώ ορισμένες φορές προσθέτουν ακόμη και καθαρή αλκοόλη σε 
οινοπνευματώδη ποτά που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης. Τα τελευταία έτη οι μέθοδοι 
παραγωγής εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο, ενώ ορισμένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος 
χρησιμοποιούν μάλιστα δικές τους γραμμές παραγωγής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η συσκευασία και η 
επισήμανση του προϊόντος. Μια άλλη μέθοδος είναι η χρήση νόμιμων γραμμών παραγωγής μία ημέρα την 
εβδομάδα ή μία ημέρα τον μήνα για την παραγωγή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. 
 
Τα προϊόντα, ενδύματα και αξεσουάρ πολυτελείας συγκαταλέγονται διαχρονικά στις δημοφιλέστερες 
κατηγορίες προϊόντων (και εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στα προϊόντα που εντοπίζονται συχνότερα) 
όσον αφορά τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στον μεγάλο αριθμό μικρών 
παραγγελιών μέσω του διαδικτύου, οι οποίες αποστέλλονται στη συνέχεια μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Παράλληλα, φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση στην παραγωγή ενδυμάτων 
παραποίησης/απομίμησης εντός της ΕΕ, καθώς ομάδες οργανωμένου εγκλήματος τοποθετούν ετικέτες 
παραποίησης/απομίμησης σε εισαγόμενα, μη επώνυμα ενδύματα. Κατά τον τρόπο αυτό μειώνουν τον 
κίνδυνο εντοπισμού κατά την αποστολή των ενδυμάτων. 
 
Δεδομένου ότι τα φυτοφάρμακα συγκαταλέγονται σήμερα στα πλέον ρυθμιζόμενα προϊόντα στον κόσμο, δεν 
προκαλεί έκπληξη η εμπορία ευρέος φάσματος προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στην ΕΕ. Η σημαντική 
αύξηση του αριθμού των κατασχέσεων τα τελευταία έτη είναι ενδεικτική, αφενός, της επίτασης του 
προβλήματος και, αφετέρου, της ευαισθητοποίησης του κλάδου και των αρμόδιων αρχών. Κατά το πλείστον, 
τα προϊόντα αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή ούτε έχουν εγκριθεί από τις αρχές, ενώ ενδέχεται επίσης να 
περιέχουν λιγότερο δραστικά ή περισσότερο τοξικά συστατικά. Μπορούν να καταστρέψουν καλλιέργειες και 
αγρούς και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία των γεωργών και των καταναλωτών. Οι ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην παραποίηση/απομίμηση φυτοφαρμάκων πωλούν τα προϊόντα 
τους τοποθετώντας πλαστές επώνυμες ετικέτες στο προϊόν ή χρησιμοποιώντας ετικέτες σε γλώσσες χωρών 
εκτός της ΕΕ, κάνοντας συχνά κατάχρηση του συστήματος παράλληλου εμπορίου. Σε αυξανόμενο αριθμό 
περιπτώσεων, οι εν λόγω ομάδες εισάγουν μόνο τα συστατικά και στη συνέχεια παράγουν εντός της ΕΕ τα 
φυτοφάρμακα που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης. 
 
Τα φάρμακα που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης συνιστούν αυξανόμενη απειλή για την 
ΕΕ, καθώς επηρεάζουν μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Στόχο των παραποιητών/απομιμητών αποτελεί ένα 
ευρύ φάσμα φαρμάκων το οποίο διαφοροποιείται ολοένα και περισσότερο. Τα φάρμακα για τη στυτική 
δυσλειτουργία συγκαταλέγονται διαχρονικά μεταξύ των συνηθέστερων ειδών φαρμάκων που αποτελούν 
αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, αλλά εντοπίζονται επίσης φαρμακευτικές ουσίες που αποτελούν όλο 
και περισσότερο αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, όπως αναβολικά στεροειδή και φαρμακοδιεγερτικές 
ουσίες. Προφανώς, τα εν λόγω φάρμακα ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των 
καταναλωτών. Ο αυξημένος αριθμός των εντοπισθέντων φαρμάκων που αποτελούν αντικείμενο 
παραποίησης/απομίμησης και προορίζονται για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, καθώς και ο αυξανόμενος 
αριθμός των περιστατικών που πλήττουν τη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, συνιστούν τάσεις που προκαλούν 
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ιδιαίτερη ανησυχία. 
 
Ομάδες οργανωμένου εγκλήματος ενδέχεται να παράγουν φάρμακα που αποτελούν αντικείμενο 
παραποίησης/απομίμησης σε παράνομα εργαστήρια, να εισάγουν φάρμακα που αποτελούν αντικείμενο 
παραποίησης/απομίμησης ή να πωλούν φάρμακα που εκτρέπονται παρανόμως με τη χρήση πλαστού 
εμπορικού σήματος και συσκευασίας. Όσον αφορά την παραγωγή, τα φάρμακα και οι συσκευασίες μπορούν 
να παράγονται στον ίδιο χώρο, σε χωριστές εγκαταστάσεις ή ακόμη και από χωριστές ομάδες οργανωμένου 
εγκλήματος. Ορισμένες από τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
φαρμάκων που αποτελούν προϊόν παραποίησης/απομίμησης παράγουν επίσης διάφορα είδη συνθετικών 
ναρκωτικών. Οι παραποιητές/απομιμητές εξελίσσονται, καθώς χρησιμοποιούν εργαζομένους υψηλής 
ειδίκευσης και δημιουργούν τις δικές τους γραμμές παραγωγής. Ένας αυξανόμενος αριθμός φαρμάκων που 
αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης εντοπίζονται σε δέματα μικρού μεγέθους, διαδικασία που 
διευκολύνεται από τη συνεχή επέκταση μη εξουσιοδοτημένων και μη ρυθμιζόμενων διαδικτυακών 
φαρμακείων. 
 
Χάρη στην ανάπτυξη του διαδικτύου, οι παραποιητές/απομιμητές διαθέτουν μοναδικές ευκαιρίες για τη 
δραστηριοποίησή τους στον τομέα της πειρατείας, της πώλησης και της διανομής μη εγκεκριμένων βιβλίων, 
παιχνιδιών, ταινιών και μουσικής. Αυτό το παράνομο ψηφιακό περιεχόμενο διανέμεται μέσω διαδικτυακών 
πυλών BitTorrent και ομότιμων δικτύων, καθώς και –ολοένα και περισσότερο– μέσω κυβερνοερμαρίων 
(cyberlockers). Οι ιδιοκτήτες αυτών των πλατφορμών αποκομίζουν κέρδη μέσω ψηφιακών διαφημίσεων, στις 
οποίες περιλαμβάνονται συχνά συμβατικές διαφημίσεις από μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις. Σε πολλές 
περιπτώσεις, οι εν λόγω δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούνται επίσης για τη στόχευση καταναλωτών με 
απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» ή για τη διάδοση κακόβουλου λογισμικού. Κατά τα τελευταία έτη έχει 
αυξηθεί επίσης ο αριθμός των διαπιστωμένων περιστατικών παράνομης χρήσης της τεχνολογίας της 
τηλεόρασης μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocol Television, IPTV). Σε πολλές από τις 
περιπτώσεις αυτές, οι διακομιστές βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες από τις χώρες στις οποίες πωλούνται οι 
συνδρομές, καθιστώντας έτσι εξαιρετικά πολύπλοκο για τις αρχές επιβολής του νόμου τον εντοπισμό των 
εμπλεκόμενων εγκληματιών. 
 
Ο αριθμός των εντοπισθέντων προϊόντων καπνού που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης, 
κατά κύριο λόγο τσιγάρων, παρουσιάζουν μείωση για τέταρτο κατά σειρά έτος. Ωστόσο, το 2017 τα τσιγάρα 
εξακολουθούσαν να κατέχουν την τρίτη θέση στον κατάλογο των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης που 
εντοπίζονται συνηθέστερα. Παρότι οι περιπτώσεις εντοπισμού εισαγόμενων τσιγάρων που αποτελούν 
αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης κατέγραψαν μείωση τα τελευταία έτη, η παραγωγή τσιγάρων που 
αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης στην ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική αύξηση. Αυτά τα 
παράνομα εργοστάσια καθίστανται ολοένα και πιο εξελιγμένα και σύγχρονα, δεδομένου ότι είναι σε θέση να 
παράγουν έως 2 εκατομμύρια τσιγάρα ημερησίως. Φαίνεται ότι η έντονη δραστηριότητα των αρχών επιβολής 
του νόμου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχει οδηγήσει στη διαφοροποίηση των τοποθεσιών των 
εγκαταστάσεων παράνομης παραγωγής καπνού στην ΕΕ. Μολονότι τα περισσότερα τσιγάρα που αποτελούν 
αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης εξακολουθούν να πωλούνται στον δρόμο, διαπιστώνεται αύξηση στο 
διαδικτυακό εμπόριο και στις αποστολές μέσω δεμάτων μικρού μεγέθους. 
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Τέλος, κατά τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εντοπισθέντων εξαρτημάτων οχημάτων 
που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης. Οι παραποιητές/απομιμητές παράγουν ευρύ φάσμα 
διαφόρων εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων πέλματα πέδης, αερόσακοι και φίλτρα. Η αύξηση 
του αριθμού των εξαρτημάτων αυτοκινήτων που αποτελούν αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης οφείλεται 
στην ανάπτυξη του διαδικτυακού εμπορίου των συγκεκριμένων προϊόντων. Τα περισσότερα από τα προϊόντα 
αυτά δεν πληρούν τα αναγνωρισμένα πρότυπα ασφάλειας, με πιθανή συνέπεια την πρόκληση δυνητικά 
θανατηφόρων βλαβών των οχημάτων. Πέραν των εξαρτημάτων αυτοκινήτων, έχουν εντοπιστεί επίσης 
ποδήλατα δρόμου υψηλής ποιότητας και εξαρτήματα ποδηλάτων –όπως κράνη– τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο παραποίησης/απομίμησης. 
 
Η αγορά για τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης παραμένει εξαιρετικά κερδοφόρα, προσφέροντας στους 
εγκληματίες ευκαιρίες για την αποκόμιση τεράστιων κερδών χωρίς να διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Είναι 
αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εγκληματικών δραστηριοτήτων 
παραποίησης/απομίμησης τελούνται από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, ενώ φαίνεται επίσης ότι υπάρχει 
γενικευμένη επαγγελματοποίηση των ομάδων αυτών. Στην αγορά της ΕΕ διατίθεται ολοένα ευρύτερο φάσμα 
διαφόρων προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας, τα οποία ποικίλλουν από προϊόντα 
πολυτελείας μέχρι συνηθισμένα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Πέραν της οικονομικής ζημίας, πολλά από 
τα προϊόντα αυτά ενδέχεται να συνιστούν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και για την υγεία και ασφάλεια 
των καταναλωτών, στοιχείο που αναδεικνύει σαφώς την ανάγκη καταβολής δυναμικών προσπαθειών για την 
καταπολέμηση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας. 
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