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Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. 
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην κοινωνία.
Βοηθούν τους δημιουργούς, τους εφευρέτες και τους προγραμματιστές να οδηγήσουν
τις επιχειρήσεις, τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Υποστηρίζουν επιχειρήσεις, δημι-
ουργούν θέσεις εργασίας και μας παρέχουν εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας όταν αγο-
ράζουμε αγαθά και υπηρεσίες. Η Πνευματική Ιδιοκτησία (ΠΙ)  είναι μέρος της
καθημερινότητάς μας: είναι η μάρκα του αγαπημένου σας ποτού, το σχέδιο των παπου-
τσιών που φοράτε ή του αυτοκινήτου που οδηγείτε.

Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας έχουν ελάχιστη σχέση με την καθημερινή τους ζωή. Ως εκ τούτου, οι ενδια-
φερόμενοι φορείς του Παρατηρητηρίου κάνουν μία τεράστια προσπάθεια ευαισθητο-
ποίησης του κοινού, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να κατανοήσουν την αξία της ΠΙ
στη σημερινή κοινωνία.

Στη σημερινή εξαιρετικά ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία, οι επιχειρήσεις εξαρτών-
ται όλο και περισσότερο από τις ιδέες, τη γνώση και την καινοτομία τους. Η πνευματική
ιδιοκτησία βοηθά να διασφαλιστεί ότι αυτά τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία προστα-
τεύονται κατάλληλα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να ανταμείβονται για τις εφευρέσεις τους
και τα επιτυχημένα επιχειρηματικά τους εγχειρήματα.

Η πανδημία του COVID 19 και η επακόλουθη αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών και της
κατανάλωσης ψηφιακού περιεχομένου, έχουν ρίξει νέο φως στους κινδύνους και τις ζημίες
που προκύπτουν από την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ)
στην Ευρώπη και θέτουν τους κινδύνους για τους καταναλωτές στο μικροσκόπιο.

Κατά μέσο όρο, σχεδόν 1 στους 10 Ευρωπαίους (9%) ισχυρίστηκε ότι παραπλανήθηκε για
να αγοράσει απομιμήσεις και το ένα τρίτο των Ευρωπαίων (33%) αναρωτήθηκε εάν ένα
προϊόν που αγόρασαν ήταν πρωτότυπο. Οι απομιμήσεις αντιπροσωπεύουν το 6,8% των
εισαγωγών της ΕΕ αξίας 121 δισεκατομμυρίων ευρώ, βλάπτοντας τις νόμιμες επιχειρήσεις
και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι ένα από τα πιο
πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της Ευρώπης και βασικό στοιχείο για την κοινωνική και
οικονομική της ανάκαμψη.

Το έγκλημα πνευματικής ιδιοκτησίας, που συχνά συνδέεται με άλλους τύπους παράνο-
μων δραστηριοτήτων, επανήλθε πρόσφατα ως μία από τις δέκα πρώτες προτεραιότητες
της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
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1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
Παρά την πτωτική τάση που παρατηρείται σε διάφορες μελέτες, η πειρατεία παραμένει
ένα σημαντικό πρόβλημα, κυρίως όσον αφορά τη μουσική, τις ταινίες και τα τηλεοπτικά
προγράμματα. Η διαδικτυακή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα για τους κατόχους δικαιωμάτων και για την κοινωνία συνολικά. Στερεί από τους
καλλιτέχνες και τους δημιουργούς την αποζημίωση για το έργο τους και, μακροπρόθεσμα,
μπορεί να μειώσει το φάσμα των επιλογών που διατίθενται στους καταναλωτές. Αναγνω-
ρίζοντας αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε την καταπολέμηση αυτού του είδους
παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ως μία από τις προτεραιότητές της στο Σχέδιο
Δράσης για την ΠΙ και υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των νέων οδηγιών για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η βιομηχανία της μουσικής, τηλεοπτικής και κινηματογραφικής ψυχαγωγίας υφίσταται
ραγδαίες αλλαγές, καθώς η αύξηση των υπηρεσιών ροής που βασίζονται στο Διαδίκτυο
αλλάζει ριζικά τον τρόπο παραγωγής, πώλησης και διανομής δημιουργικού περιεχομένου.
Ο συνολικός αριθμός των πλατφορμών βίντεο στην ΕΕ σχεδόν τετραπλασιάστηκε από 937
σε 3.657 μεταξύ 2018 και 2020 και ο συνολικός αριθμός τηλεοπτικών καναλιών στην ΕΕ αυ-
ξήθηκε κατά 5 % την ίδια περίοδο.

Ο τύπος περιεχομένου που υπόκειται σε πειρατεία συχνότερα είναι η τηλεόραση, με το
70% των προσβάσεων σε ιστότοπους που παραβιάζουν το περιεχόμενο, κατά το έτος 2020.
Οι ταινίες αντιστοιχούσαν στο 20% και η μουσική για το υπόλοιπο 10% των προσβάσεων.
Ο πιο κοινός τύπος συσκευής που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε πειρατικές ταινίες και
τηλεόραση είναι οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, ενώ στην περίπτωση της μουσικής, οι φο-
ρητές συσκευές χρησιμοποιούνται σημαντικά πιο συχνά. Για όλους τους τύπους περιεχο-
μένου, η ροή γίνεται ολοένα και πιο σημαντική και ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της
πειρατείας ταινιών και τηλεόρασης. Στην περίπτωση της μουσικής, η αντιγραφή ροής
αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ όλων των προσβάσεων σε πειρατικό περιεχόμενο.

Στην εποχή του Διαδικτύου, η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων έχει γίνει ευκολότερη
και μπορεί ακόμη και να διαπραχθεί σε μεγάλη κλίμακα, για παράδειγμα, μη εξουσιοδο-
τημένη μεγάλης κλίμακας κοινή χρήση αρχείων σε ομότιμους ιστότοπους ή torrent. Η
λήψη ενός έργου από το διαδίκτυο αποτελεί πράξη αναπαραγωγής. Κατά τη διαδικασία
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μετάδοσης, δεν δημιουργείται σταθερό αντίγραφο ή αρχείο στον υπολογιστή του τελικού
χρήστη. Το ερώτημα εάν το παροδικό αντίγραφο (που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια
ροής ενός οπτικοακουστικού έργου από παράνομη πηγή) ισοδυναμεί με παραβίαση πνευ-
ματικών δικαιωμάτων δεν έχει απαντηθεί ακόμη ομόφωνα σε επίπεδο ΕΕ.

Τύποι παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
• Φυσική παράβαση

Παράνομα αντίγραφα οπτικών δίσκων, συμπεριλαμβανομένων των δίσκων λέιζερ (LD),
των συμπαγών δίσκων βίντεο (VCD) και των ψηφιακών ευέλικτων δίσκων (DVD). Φθηνή
αντιγραφή με χρήση οπτικών μέσων και λογισμικού αποκρυπτογράφησης.

• Παραβίαση Διαδικτύου
Παράνομη χρήση στο διαδίκτυο. Πειρατεία μέσω της χρήσης μορφών πολυμέσων με δυ-
νατότητα λήψης για τη διανομή ταινιών ή μουσικής σε άλλους χρήστες του Διαδικτύου.

• Σηματοκλοπή
Λήψη σημάτων καλωδιακής τηλεόρασης ή ραδιοφώνου ή δορυφορικών σημάτων χωρίς
εξουσιοδότηση. Πειρατεία μέσω της προμήθειας σε καταναλωτές παράνομων καλωδια-
κών αποκωδικοποιητών ή δορυφορικών αποκωδικοποιητών.

• Πειρατεία Εκπομπής
Επί του αέρα εκπομπή ενός προγράμματος, από νόμιμο ή πειρατικό αντίγραφο, χωρίς
άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

• Μη εξουσιοδοτημένη δημόσια παράσταση
Ένα ίδρυμα ή εμπορική οντότητα που εμφανίζει ένα πρόγραμμα στα μέλη ή τους πελάτες
του χωρίς άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Μέθοδοι διαδικτυακής παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
• Streaming (Μετάδοση ροής)

Περιλαμβάνει τυχόν ιστότοπους που επιτρέπουν κυρίως πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτη-
μένο περιεχόμενο μέσω διαδικτυακής μετάδοσης απευθείας από το πρόγραμμα περιή-
γησης ιστού ενός τελικού χρήστη. Οι ιστότοποι προσφέρουν συνήθως ένα ευρύ φάσμα
περιεχομένου, με δυνατότητα άμεσης αναζήτησης μέσα από τον ιστότοπο. Ορισμένοι
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ιστότοποι φιλοξενούν απευθείας περιεχόμενο παραβίασης, αλλά οι περισσότεροι παρέ-
χουν συνδέσμους προς εξωτερικούς κεντρικούς υπολογιστές.

• Download (Λήψη)
Περιλαμβάνει τυχόν ιστότοπους που επιτρέπουν κυρίως τη χρήση μη εξουσιοδοτημένου
περιεχομένου μέσω απευθείας λήψης στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη. Οι
ιστότοποι προσφέρουν συνήθως ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου, με δυνατότητα άμεσης
αναζήτησης από τον ιστότοπο και δυνατότητα λήψης στο σύνολό τους. Οι ιστότοποι σπά-
νια φιλοξενούν οι ίδιοι το περιεχόμενο αντί να συνδέονται με άλλους ιστότοπους που φι-
λοξενούν το περιεχόμενο.

• Stream ripping (Παράνομη κλοπή ροής)
Περιλαμβάνει τυχόν ιστότοπους που επιτρέπουν την αντιγραφή κυρίως ήχου σε αρχεία
MP3 με δυνατότητα λήψης. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα απευθείας στο πρόγραμμα
περιήγησης ενός χρήστη. Συνήθως, ο χρήστης χρειάζεται απλώς να εισαγάγει μια διεύ-
θυνση URL για να ξεκινήσει αμέσως η λήψη του αρχείου MP3. Το Stream Ripping χρησιμο-
ποιείται συνήθως για την αντιγραφή του ήχου από μουσικά βίντεο, συχνά από νόμιμες
πηγές. Ορισμένοι ιστότοποι επιτρέπουν στους χρήστες να αντιγράφουν περιεχόμενο βίν-
τεο και να το αποθηκεύουν ως αρχείο βίντεο, αλλά οι περισσότεροι ιστότοποι αυτής της
κατηγορίας εστιάζουν μόνο στην αντιγραφή περιεχομένου ήχου.

• Torrent (Πύλη λήψης περιεχομένου)
Μια πύλη λήψης (torrent) επιτρέπει στους επισκέπτες να αναζητήσουν οποιοδήποτε πε-
ριεχόμενο και στη συνέχεια να κατεβάσουν ένα μικρό αρχείο που ξεκινά τη διαδικασία
λήψης του πλήρους προϊόντος. Οι χρήστες ιστοτόπων torrent πρέπει να έχουν εγκατε-
στημένο στη συσκευή τους ένα ξεχωριστό λογισμικό, που ονομάζεται πελάτης torrent.
Αυτή είναι μια διαδικασία λήψης peer-to-peer (P2P), επομένως το περιεχόμενο δεν λαμ-
βάνεται απευθείας από τον ιστότοπο και αντ' αυτού προέρχεται από άλλους χρήστες tor-
rent που μοιράζονται το ίδιο περιεχόμενο. Συνήθως υπάρχει επίσης μια πράξη
επικοινωνίας με το κοινό που εμπλέκεται σχετικά με τα αντίγραφα που οι τελικοί χρήστες
καθιστούν διαθέσιμα σε άλλους για λήψη. Το Torrent μπορεί να είναι δημόσιο, όπου όλες
οι πύλες λήψης torrent είναι ανοιχτές για χρήση από οποιονδήποτε, ή ιδιωτικό, όπου μόνο
μέλη του ιστότοπου μπορούν να συνδεθούν και να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο του
ιστότοπου. Οι περισσότεροι ιδιωτικοί ιστότοποι torrent λειτουργούν με πολιτική ιδιότη-
τας μέλους μόνο με πρόσκληση.

|   Έ Ρ ΓΟ S I G N   |   Η  ΑΞ Ι Α  ΤΗ Σ  ΠΝΕ ΥΜΑΤ Ι ΚΗ Σ  Ι Δ Ι Ο Κ ΤΗ Σ Ι Α ΣSIGN

SIGN_PInt_Gr(1°)_12_1_22_Drive_ADV_29_9_21  26/01/22  14:35  Pagina 5



2. ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
Μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων, η έκταση της ανισότητας και το επίπεδο
του κατά κεφαλήν εισοδήματος φαίνεται να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κατα-
νάλωση πειρατικού περιεχομένου: το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και ο χαμηλός βαθ-
μός εισοδηματικής ανισότητας συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα παράνομης
κατανάλωσης, διατηρώντας σταθερούς, άλλους παράγοντες.

Η υψηλότερη αποδοχή της ψηφιακής πειρατείας συνδέεται επίσης με υψηλότερο επίπεδο
κατανάλωσης πειρατικού περιεχομένου. Σε χώρες με παρόμοια επίπεδα εισοδήματος και
ανισότητας, η πειρατεία είναι υψηλότερη, σε χώρες όπου μεγάλο ποσοστό πολιτών θεωρεί
την πειρατεία ως αποδεκτή επιλογή όταν δεν υπάρχει νόμιμη προσφορά, ειδικά στην πε-
ρίπτωση της μουσικής πειρατείας. Η γνώση των νόμιμων προσφορών φαίνεται να μειώνει
την κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου και ο αριθμός των νόμιμων πλατφορμών για
ταινίες και τηλεοπτικά κανάλια μειώνει την κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου. Επι-
πλέον, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού των νέων (ηλικίας 15 έως 24 ετών)
στον πληθυσμό μιας χώρας και της έκτασης της πειρατείας ταινιών: ενώ οι νεότεροι κα-
ταναλωτές είναι πιο πιθανό να έχουν πληρώσει για να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο,
είναι επίσης περισσότερο πιθανόν να έχουν εσκεμμένα πρόσβαση σε περιεχόμενο χρησι-
μοποιώντας παράνομες πηγές.

Η βιομηχανία μουσικής, τηλεοπτικής και κινηματογραφικής ψυχαγωγίας υφίσταται ρα-
γδαίες αλλαγές, καθώς η αύξηση των υπηρεσιών ροής που βασίζονται στο Διαδίκτυο αλ-
λάζει ριζικά τον τρόπο παραγωγής, πώλησης και διανομής δημιουργικού περιεχομένου.
Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων προκύπτει κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένα
προστατευμένο έργο χωρίς την εξουσιοδότηση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμά-
των και όταν αυτή η δραστηριότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επιτρεπόμενη χρήση
βάσει μιας από τις ισχύουσες εξαιρέσεις ή περιορισμούς στα πνευματικά δικαιώματα.
Στην παρούσα περίοδο, η χρήση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο παρουσιάζει
πτωτική τάση, αλλά η πειρατεία παραμένει σημαντικό πρόβλημα. Η παράνομη κατανά-
λωση αφορά κυρίως και τους τρεις τύπους περιεχομένου (ταινία, τηλεοπτικό περιεχόμενο
και μουσική) μέσω streaming, download, torrent and ripper.

Σε ατομικό επίπεδο, η κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου θεωρείται συχνά ότι σχετί-
ζεται με το εισόδημα των νοικοκυριών, καθώς τα πλουσιότερα νοικοκυριά μπορούν κα-
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λύτερα να πληρώσουν για το νόμιμο περιεχόμενο. Η εισοδηματική ανισότητα μπορεί να
επηρεάσει την κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου. Έτσι, μεταξύ των κοινωνικοοικο-
νομικών παραγόντων, το επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος και η έκταση της ανι-
σότητας φαίνεται να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κατανάλωση πειρατικού
περιεχομένου (το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και ο χαμηλός βαθμός εισοδηματικής
ανισότητας συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα παράνομης κατανάλωσης). Το συνολικό
μέγεθος της αγοράς, όπως μετράται με τον αριθμό των χρηστών του Διαδικτύου σε μια
χώρα, έχει επίσης σημασία: η μέση κατανάλωση πειρατικού περιεχομένου είναι χαμηλό-
τερη, ενώ όλα τα άλλα είναι ίσα, στα μεγαλύτερα κράτη μέλη. Η υψηλότερη αποδοχή της
ψηφιακής πειρατείας, όπως αποδεικνύεται στη μελέτη IP Perception, συνδέεται επίσης με
υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης πειρατικού περιεχομένου. Διάφορες μελέτες επισημαί-
νουν τις κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές, την ευαισθητοποίηση και τις στάσεις των κα-
ταναλωτών και τη δύναμη της επιβολής ως σχετικούς παράγοντες για την κατανάλωση
πειρατικού περιεχομένου (και μάλιστα άλλους τύπους παραβίασης των ΔΠΙ).

3. ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ, ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.
Η αυξανόμενη σημασία της ΠΙ στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο έχει δημιουργήσει νέες
ευκαιρίες για τα εγκληματικά δίκτυα να χρησιμοποιούν ελεύθερα τα πνευματικά περιου-
σιακά στοιχεία άλλων για να μολύνουν τους εμπορικούς δρόμους με απομιμήσεις. Το αυ-
ξανόμενο μέγεθος και το διευρυμένο πεδίο της παραποίησης/απομίμησης, ιδίως στο
πλαίσιο του εμπορίου, θεωρείται σημαντική οικονομική απειλή που υπονομεύει την και-
νοτομία και εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη.

Το εμπόριο παραποιημένων και πειρατικών προϊόντων ενέχει σοβαρό και αυξανόμενο
κίνδυνο για την οικονομική ανάπτυξη, υπονομεύοντας τη χρηστή διακυβέρνηση, το κρά-
τος δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην κυβέρνηση. Τα δίκτυα παράνομου εμ-
πορίου τείνουν να κάνουν κακή χρήση πολλών σύγχρονων λύσεων, συμπεριλαμβανομένου
του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενός σύγχρονου εργαλείου που προσφέρει πολλά πλεονεκτή-
ματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η πανδημία του COVID-19 έχει επιταχύνει
το παράνομο εμπόριο και τον βαθμό κατάχρησης του διαδικτυακού περιβάλλοντος: κατά
τη διάρκεια της πανδημίας το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γίνει η κύρια πλατφόρμα για πα-
ράνομα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων πλαστών και υποβαθμισμένων φαρμάκων, κιτ
δοκιμών και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τον COVID-19.
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Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το διαδικτυακό περιβάλλον έγινε επίσης πιο δημοφιλής
στόχος για το παράνομο εμπόριο. Οι αρχές επιβολής του νόμου στον κυβερνοχώρο ανέ-
φεραν αυξανόμενους όγκους διαφόρων ηλεκτρονικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων των προσφορών παράνομων αγαθών, μεταξύ των οποίων πλαστά και
υποβαθμισμένα φάρμακα, κιτ δοκιμών και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με τον COVID-
19. Η αυξανόμενη δημοτικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει χρησιμοποιηθεί από πα-
ραχαράκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο για
να πωλήσουν απομιμήσεις προϊόντων σε καταναλωτές, ορισμένοι από τους οποίους τα
αγοράζουν, νομίζοντας ότι είναι γνήσια, ενώ άλλοι αναζητούν απομιμήσεις προϊόντων σε
χαμηλές τιμές. Οι κρατήσεις απομιμήσεων στην ΕΕ που συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμ-
πόριο περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, με επικεφαλής τα υποδήματα (34%
των συνολικών κρατήσεων), ρούχα (17%), αρώματα και καλλυντικά (10%), δερμάτινα είδη
(9%), ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός (7%), παιχνίδια (6%) και ρολόγια (5%).

Οι πωλητές απομιμήσεων έχουν ανθίσει στις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς είναι
σχετικά εύκολο να δημιουργηθούν ιστότοποι που πωλούν πλαστά είδη. Η κακή χρήση των
διαδικτυακών αγορών από παραχαράκτες είναι πολύ δυναμική και συνεχίζουν να βρί-
σκουν νέους τρόπους διείσδυσης σε αξιόπιστες πλατφόρμες με τα πλαστά προϊόντα τους.
Στο πλαίσιο των προϊόντων απομιμήσεων, οι ανησυχίες σχετικά με την κατάχρηση του
ηλεκτρονικού εμπορίου αντικατοπτρίζουν την ευκολία με την οποία οι εγκληματίες μπο-
ρούν να «μολύνουν» το διαδίκτυο με πλαστά κανάλια διανομής ηλεκτρονικού εμπορίου.
Το διαδικτυακό περιβάλλον προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για την προσφορά πολλών
τύπων απομιμήσεων, που κυμαίνονται από προϊόντα που προσποιούνται ότι είναι γνήσια
και μπορούν να βρεθούν σε φημισμένες ηλεκτρονικές αγορές, έως αγαθά κακής ποιότητας
που διατίθενται απροκάλυπτα ως πλαστά.

Στο Διαδίκτυο μπορεί να προκύψουν δύο κύριες περιστάσεις. Στην πρώτη, οι καταναλωτές
εξαπατώνται και αγοράζουν αγαθά απομιμήσεων πιστεύοντας ότι είναι γνήσια (αυτά αν-
τιστοιχούν, για παράδειγμα, σε ιστότοπους απάτης που εξαπατούν τους καταναλωτές
και πωλούν πλαστά προϊόντα για γνήσια, ή δόλιες προσφορές σε διαδικτυακές πλατφόρ-
μες που παραπλανούν τους καταναλωτές και παρουσιάζουν προϊόντα απομίμησης ως
γνήσια). Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν προσφορές on-line στις οποίες οι καταναλωτές
λαμβάνουν αρκετά μηνύματα ότι ένα δεδομένο αγαθό είναι προϊόν απομίμησης. Αυτό
περιλαμβάνει, για παράδειγμα, κακώς περιγραφόμενες προσφορές προϊόντων φαινομε-
νικά επώνυμων προϊόντων σε πολύ χαμηλή τιμή, προϊόντα που περιγράφονται απροκά-
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λυπτα ως προϊόντα απομίμησης ή προσφορές αγαθών που είναι φαινομενικά καλής ποι-
ότητας, αλλά εξακολουθούν να περιγράφονται ως μη γνήσια.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης είναι ελκυστικά για τους παραχαράκτες για διάφορους λόγους.
Πρώτα απ 'όλα, ο δυνητικός αριθμός χρηστών που είναι διαθέσιμοι στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι τεράστιος και προσφέρουν πολλά εργαλεία μάρκετινγκ που μπορούν να
εφαρμοστούν σε τμηματοποίηση κοινού κατά φύλο, τοποθεσία, ηλικία κ.λπ. Επιπλέον, οι
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν πολλές πρόσθετες επιλογές απορρήτου
που καταχρώνται από ομάδες εγκληματιών, όπως κλειστές ομάδες ή εφήμερο περιεχό-
μενο, το οποίο θέτει πρόσθετες προκλήσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Πρόσφατα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει συχνά μέσο κατάχρησης για τη δια-
νομή προϊόντων απομίμησης, την υποστήριξη της παραβίασης της ΠΙ μέσω άλλων κανα-
λιών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τέτοιες δραστηριότητες.

Οι παραχαράκτες έχουν προσαρμόσει τις τακτικές τους ανάλογα με τον τύπο του ιστό-
τοπου και έχουν μάθει πώς να εμπορεύονται απομιμήσεις σε αυτούς τους ιστότοπους με
επαγγελματικό τρόπο ενώ η κατάχρηση πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης από
παραχαράκτες έχει επιβεβαιωθεί από συστημικές, εμπειρικές μελέτες.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει υψηλό επίπεδο γνώσης
σχετικά με την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας. Προφανώς, όσοι δεν παραβιάζουν δι-
καιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πιο πιθανό να κατανοήσουν καλά αυτήν την έν-
νοια από εκείνους που επιδίδονται σε συμπεριφορές που παραβιάζουν την πνευματική
ιδιοκτησία. Οι νέοι κατά μέσο όρο δείχνουν τη λιγότερη κατανόηση σε ζητήματα πνευμα-
τικής ιδιοκτησίας, σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους. Και είναι πιο πιθανό να συμφωνή-
σουν με δικαιολογίες για την αγορά παραποιημένων προϊόντων: περίπου το ένα τρίτο των
ευρωπαίων νέων πιστεύουν ότι είναι αποδεκτό να αγοράζουν πολυτελείας προϊόντα απο-
μίμησης. Σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο, οι νεότεροι καταναλωτές είναι πιο πιθανό
να έχουν πληρώσει για να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, αλλά είναι επίσης πιο πιθανό
να έχουν σκόπιμη πρόσβαση σε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας παράνομες πηγές.
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Όσον αφορά τον μεμονωμένο καταναλωτή, οι παράγοντες που οδηγούν στη ζήτηση για
προϊόντα απομίμησης ή πειρατείας, περιλαμβάνουν τη γενική οικονομική του κατάσταση
και, κατά συνέπεια, τους περιορισμούς του ατομικού του προϋπολογισμού.

Η αξία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη: οι Ευρωπαίοι τείνουν να γνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις των προϊόντων απο-
μίμησης στην οικονομία και την υγεία και την ασφάλεια και συμφωνούν ότι η αγορά
προϊόντων απομίμησης καταστρέφει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Οι περισ-
σότεροι Ευρωπαίοι δεν συμφωνούν με τα επιχειρήματα που δικαιολογούν την αγορά προ-
ϊόντων απομίμησης και η πρόσβαση σε πειρατικό διαδικτυακό περιεχόμενο είναι όλο και
λιγότερο αποδεκτή. Η αποδοχή χρήσης παράνομων πηγών για πρόσβαση σε ψηφιακό πε-
ριεχόμενο για προσωπική χρήση μειώνεται, ενώ το ποσοστό που πιστεύει ότι είναι απο-
δεκτό εάν δεν υπάρχει νόμιμη εναλλακτική παραμένει σταθερό. Η ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών για προϊόντα απομίμησης και πειρατείας σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα
και την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση ΠΙ, καθώς και με
την ατομική ικανότητα κατανόησης αυτών των πληροφοριών.

Όσοι παραδέχονται ότι αγόρασαν σκόπιμα πλαστά είναι πιθανό να δηλώσουν ότι αυτό
μπορεί να δικαιολογηθεί. Τα δύο τρίτα (64 %) όσων λένε ότι αγόρασαν απομιμήσεις προ-
ϊόντων σκόπιμα, πιστεύουν ότι είναι αποδεκτό να το κάνουν όταν η τιμή του αρχικού και
αυθεντικού προϊόντος είναι πολύ υψηλή.

Η συναίνεση είναι ότι είναι σημαντικό οι εφευρέτες, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες να
μπορούν να προστατεύουν τα δικαιώματά τους και να αμείβονται για τη δουλειά τους και
κατά μέσο όρο οι Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι τα μεγαλύτερα οφέλη της πνευματικής ιδιο-
κτησίας πηγαίνουν στους δημιουργούς καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Πολλοί άνθρωποι έχουν θετική άποψη σχετικά με την ποιότητα και την ποικιλομορφία
του περιεχομένου που προσφέρουν οι νόμιμες υπηρεσίες, επειδή η ποιότητα του περιε-
χομένου που προσφέρουν οι νόμιμες πηγές είναι καλύτερη από ό,τι μπορεί να βρεθεί
μέσω παράνομων πηγών.

Πρόσφατες μελέτες παρατήρησαν μια σημαντική αύξηση στην κατανάλωση διαδικτυα-
κών συνδρομητικών υπηρεσιών, μια εξέλιξη που φαίνεται να έχει ενισχυθεί από την παν-
δημία COVID-19. Ούτως ή άλλως, η αύξηση της χρήσης νόμιμων πηγών για ψηφιακό
περιεχόμενο δεν έχει μεταφραστεί σε σημαντική μείωση της χρήσης παράνομων.
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Πάνω από τα δύο τρίτα των ατόμων στην Ευρώπη γνωρίζουν τη διαθεσιμότητα νόμιμων
προσφορών για τρεις κατηγορίες διαδικτυακού περιεχομένου: ταινίες, μουσική και τηλε-
οπτικές σειρές. Οι Ευρωπαίοι έχουν σαφή προτίμηση στο νόμιμο διαδικτυακό περιεχό-
μενο, εάν υπάρχει λογική τιμή: το 2020, περισσότεροι από 4 στους 10 Ευρωπαίους (42%)
έχουν πληρώσει για πρόσβαση, λήψη ή streaming περιεχομένου που προστατεύεται από
πνευματικά δικαιώματα από μιανόμιμη πηγή στο διαδίκτυο. Η διαθεσιμότητα προσιτού
σε κόστος περιεχομένου από νόμιμες πηγές, είναι, ο πιο συχνά αναφερόμενος λόγος για
να παύσει η χρήση πειρατικού διαδικτυακού περιεχομένου, ακολουθούμενο από τον κίν-
δυνο επιβολής κάποιου είδους τιμωρίας και τέλος, την καλύτερη κατανόηση της ζημίας
που προκαλείται στους δημιουργούς.

Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η πειρατεία διαδικτυακού περιεχομένου απο-
τελεί σοβαρό πρόβλημα σε όλο τον κόσμο. Παρά τις προσπάθειες περιορισμού της πει-
ρατείας, έχει διεισδύσει σε κάθε μορφή ψηφιακών μέσων, από την τηλεόραση και τις
ταινίες μέχρι τη μουσική, το λογισμικό, τα βιντεοπαιχνίδια και τα βιβλία: μόνο το 2020,
έγιναν περισσότερες από 130 δισεκατομμύρια επισκέψεις σε ιστότοπους πειρατείας και
κατά τη διάρκεια του lockdown για τον COVID-19, η πειρατεία ταινιών αυξήθηκε κατά 33%
παγκοσμίως.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Το Παρατηρητήριο EUIPO έχει εκδώσει μια σειρά από δημοσιεύσεις που σχετίζονται με
το έργο του και με συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την Πνευματική Ιδιοκτησία (ΠΙ) και
τις παραβάσεις.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα
Μία από τις κύριες δραστηριότητες του Παρατηρητηρίου EUIPO είναι να βοηθά τους ευ-
ρωπαίους καταναλωτές να διακρίνουν τις νόμιμες από τις παράνομες χρήσεις προστα-
τευμένου περιεχομένου. 15 ερωτήσεις από καταναλωτές δίνουν μια επισκόπηση του τι
προστατεύουν και τι επιτρέπουν τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι
Συχνές Ερωτήσεις ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το τι είναι νόμιμο και τι όχι
όσον αφορά τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και
συγγενικά δικαιώματα στο διαδίκτυο.

Οι απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις δίνονται για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Διατίθενται
στα αγγλικά και σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα κάθε αντίστοιχου κράτους μέλους.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

ΠΙ στην Ευρώπη: γεγονότα και αριθμοί
Το Παρατηρητήριο EUIPO παράγει έρευνες και στοιχεία σχετικά με την ΠΙ στην Ευρώπη
που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του EUIPO. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να συμβου-
λευτείτε στοιχεία για κάθε χώρα ή μπορείτε να διαβάσετε στοιχεία για όλη την Ευρώπη.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Ορφανά έργα
Στον ιστότοπο του EUIPO είναι διαθέσιμη μια βάση δεδομένων Ορφανών έργων (Orphan
Works Database) https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-
db . Η βάση δεδομένων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα Ορφανά έργα που περιέχονται
σε συλλογές προσβάσιμων από το κοινό βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μου-
σείων, καθώς και σε αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς και
δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς εγκατεστημένους στα κράτη μέλη.
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Μη Εμπορικά έργα (Out-of-Commerce Works)
Για να βοηθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μη Εμπορικά έργα, δημιουργή-
θηκε από το EUIPO μια ενιαία διαδικτυακή πύλη με πρόσβαση στο κοινό https://euipo.eu-
ropa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks . 

Τα ευρωπαϊκά ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία και μου-
σεία, διαθέτουν στις συλλογές τους εκατομμύρια μη εμπορικά έργα. Ακόμα κι αν είναι
συχνά παλιά και έχουν μείνει εκτός κυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξακολου-
θούν να έχουν μεγάλη πολιτιστική, επιστημονική, εκπαιδευτική και ιστορική αξία.

Η πύλη Out-of-Commerce Works έχει δημιουργηθεί για να διασφαλίζει ότι όλες οι πληρο-
φορίες σχετικά με τη χρήση μη εμπορικών έργων και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις εξαι-
ρέσεις των κατόχων δικαιωμάτων δημοσιοποιούνται επαρκώς και διατίθενται σε μια
ενιαία δημόσια προσβάσιμη στο διαδίκτυο πύλη.

Εκδόσεις EUIPO
Ο ιστότοπος του EUIPO παρέχει πολλές δημοσιεύσεις: πρωτοβουλίες, δραστηριότητες,
μελέτες, γεγονότα και στοιχεία και πολλά άλλα.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
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