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Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια ποσοτική επισκόπηση της καταχρηστικής χρήσης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου για τη διευκόλυνση του εμπορίου προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. 

Τα τελευταία χρόνια, η επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου υπήρξε ραγδαία, καθώς οι 

καταναλωτές δείχνουν όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διαδικτυακές παραγγελίες αγαθών και 

υπηρεσιών.  

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο αποκαλούμενο ηλεκτρονικό εμπόριο 

των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές(B2C) αυξάνεται συνεχώς.  Μεταξύ των ετών 2018 και 

2020, οι διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις, ένα επιμέρους σύνολο της συνολικής δραστηριότητας 

B2C, αυξήθηκαν κατά 41% στις μεγαλύτερες οικονομίες, ενώ σημειώθηκε αύξηση μικρότερη του 

1% στο σύνολο των λιανικών πωλήσεων. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή έπαιξε η πανδημία 

COVID-19, καθώς οι καταναλωτές έκαναν διαδικτυακές παραγγελίες κατά τη διάρκεια των 

περιορισμών της κυκλοφορίας και απέφευγαν να πηγαίνουν στα καταστήματα. Κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, το διαδικτυακό περιβάλλον αποτέλεσε επίσης τον δημοφιλέστερο στόχο για το 

παράνομο εμπόριο.  Οι αρχές επιβολής του νόμου στον Κυβερνοχώρο ανέφεραν αύξηση των 

διαφόρων ηλεκτρονικών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών παράνομων 

αγαθών, όπως παραποιημένων και υποδεέστερης ποιότητας φαρμάκων, κιτ έτοιμων 

αντιδραστηρίων και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19. 

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν πέρασε απαρατήρητη από τους 

παραποιητές/απομιμητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο 

ώστε να πωλούν πλαστά είδη σε καταναλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων αγοράζουν τα προϊόντα 

αυτά θεωρώντας τα ως γνήσια, ενώ άλλοι επιδιώκουν την αγορά πλαστών προϊόντων σε χαμηλές 

τιμές.  

Οι δεσμοί μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου και της παράνομης διακίνησης προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης επιβεβαιώνονται από μια ποσοτική ανάλυση η οποία εξετάζει τη σχέση 

μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου και του αριθμού και της αξίας των τελωνειακών κατασχέσεων 

αγαθών παραποίησης/απομίμησης κατά την περίοδο 2017-19. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η 

σχέση γίνεται πιο ισχυρή όταν περιλαμβάνονται δείκτες παράνομης διακίνησης προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης στο πλαίσιο της οποίας γίνεται καταχρηστική χρήση μικρών πακέτων. 

Αυτό υποδηλώνει ότι τα παράνομα αγαθά που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου 

συχνά αποστέλλονται σε μικρά πακέτα, με τη χρήση ιδίως ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρέχονται από μια περιπτωσιολογική μελέτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις κατασχέσεις προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης που συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα στοιχεία υποδηλώνουν 
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ότι στο 91% των κατασχέσεων προϊόντων παραποίησης/απομίμησης που συνδέονται με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο υπήρχε συμμετοχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Αντιθέτως, συμμετοχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών υπήρχε μόνο στο 45% των κατασχέσεων προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης που δεν συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε ότι αφορά την αξία, 

από τα στοιχεία προκύπτει ότι στο 81,8% των κατασχέσεων που συνδέονται με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο υπήρχε συμμετοχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για άλλα 

προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ήταν μόλις 8,9%. Όσον αφορά την προέλευση, οι πηγές των 

προϊόντων παραποίησης/απομίμησης ήταν παρόμοιες τόσο με αυτές τις πηγές που συνδέονται με 

το ηλεκτρονικό εμπόριο όσο και με εκείνες που δεν συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Ωστόσο, το μερίδιο της Κίνας επί του συνόλου ήταν υψηλότερο στην περίπτωση των προϊόντων 

παραποίησης/απομίμησης που συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο (75,9% έναντι 45,9% του 

συνολικού αριθμού κατασχέσεων).  

Οι κατασχέσεις της ΕΕ προϊόντων παραποίησης/απομίμησης που συνδέονται με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο αφορούσαν ευρύ φάσμα προϊόντων, με κυρίαρχο κλάδο τα υποδήματα (33,7% των 

συνολικών κατασχέσεων), και ακολουθούν οι κλάδοι των ενδυμάτων (17,3%), των αρωμάτων και 

καλλυντικών (9,6%), των δερμάτινων ειδών (8,7%), των ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

(6,5%), των παιχνιδιών (5,5%) και των ρολογιών χειρός (5,2 %).   

Οι κακόβουλοι φορείς αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στις αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς είναι 

σχετικά εύκολο να δημιουργηθούν ιστότοποι που πωλούν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. 

Επιπλέον, εξακολουθούν να αναζητούν νέους τρόπους για να διεισδύσουν με τα προϊόντα τους 

παραποίησης/απομίμησης σε αξιόπιστες πλατφόρμες. Οι αρχές επιβολής του νόμου συμμετέχουν 

ενεργά στον εντοπισμό και το κλείσιμο των δόλιων ιστοτόπων και συνεργάζονται με τους 

διαχειριστές σημαντικών πλατφορμών καθώς και με κατόχους εμπορικών σημάτων για να 

αντιμετωπίσουν τις πωλήσεις προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, το πρόβλημα όμως 

εξακολουθεί να είναι σοβαρό και επιδεινώνεται διαρκώς.   

Η παρακολούθηση των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης έγινε δυσκολότερη εξαιτίας των 

μέσων αποστολής των προϊόντων που παραγγέλλονται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι 

παραποιητές μπορούν και εκμεταλλεύονται τους διαύλους διανομής προκειμένου να διευκολύνουν 

τις παράνομες δραστηριότητές τους. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτό 

επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω του ταχυδρομείου. Υπάρχει μια ανησυχία ότι οι ταχυδρομικές 

και οι τελωνειακές αρχές δεν είναι σε θέση να ελέγχουν τις αποστολές μικρών πακέτων και 

επιστολικών πακέτων ώστε να εντοπίσουν τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. Διαθέτουν 

περιορισμένη ικανότητα εντοπισμού των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης σε διεθνές 
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επίπεδο, δεδομένου ότι οι ταχυδρομικές αποστολές των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης 

αναμειγνύονται με τα δισεκατομμύρια των προϊόντων νόμιμων συναλλαγών.  

Οι κυβερνήσεις έχουν λάβει μια σειρά μέτρων για την καταπολέμηση των διαδικτυακών πωλήσεων 

προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, μεταξύ άλλων τη σύναψη συμφωνιών με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, καθώς και την καταβολή έντονων προσπαθειών για 

τον εντοπισμό και την καταπολέμηση ιστοτόπων που πωλούν προϊόντα 

παραποίησης/απομίμησης.  

Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλε στην εκπόνηση και 

την εφαρμογή ενός μνημονίου συνεννόησης μεταξύ πλατφορμών, κατόχων εμπορικών σημάτων 

και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την προώθηση ορθών πρακτικών για την 

καταπολέμηση της πώλησης προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του Διαδικτύου. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση δρομολόγησε τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία έφερε σε επαφή σημαντικές διαδικτυακές πλατφόρμες προκειμένου 

να συνεργαστούν σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των παραποιητών που πωλούν τα 

προϊόντα τους στις εν λόγω πλατφόρμες. Στην Αυστραλία, η κυβέρνηση αναπτύσσει έναν 

μηχανισμό που επιτρέπει στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τους πωλητές των νόμιμων 

προϊόντων, συνδέοντας εξουσιοδοτημένους πωλητές συγκεκριμένων σημάτων με το μητρώο 

εμπορικών σημάτων της κυβέρνησης.  Επιπλέον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, θεωρείται ότι η νομοθεσία και οι οδηγίες, σε περίπτωση που εγκριθούν, θα θεσπίσουν 

νέα πλαίσια για την καταπολέμηση του εγκλήματος στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου παράνομων αγαθών.      

Οι κυριότεροι διαχειριστές πλατφόρμας έχουν αναπτύξει πολύπλευρες προσεγγίσεις με στόχο την 

καταπολέμηση των πωλήσεων προϊόντων παραποίησης/απομίμησης στις πλατφόρμες τους. Στις 

προσπάθειές τους περιλαμβάνονται η ανάπτυξη μέτρων και μηχανισμών με τη συμμετοχή τρίτων 

πωλητών, καταναλωτών, κατόχων εμπορικών σημάτων και αρχών επιβολής του νόμου, καθώς και 

η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τον προορατικό εντοπισμό και την καταπολέμηση των 

προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Ωστόσο, η ικανότητα των πλατφορμών να ελέγχουν 

κατάλληλα τους τρίτους πωλητές έχει αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση και ως εκ τούτου 

καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση των μηχανισμών εντοπισμού και επιβολής 

κυρώσεων σε όσους πωλούν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης. 

Η ανάλυση που παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση καταδεικνύει ότι η καταχρηστική χρήση των 

ηλεκτρονικών αγορών από τους παραποιητές έχει ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα. Απαιτείται 

περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται αυτή η δυναμική, τόσο σε επίπεδο 

κλάδου όσο και μέσω περιπτωσιολογικών μελετών. Μετέπειτα εργασίες θα πρέπει να λάβουν 
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υπόψη τις πιο διαφοροποιημένες πτυχές των δυναμικών αλλαγών, εστιάζοντας παράλληλα στη 

βελτίωση των μέτρων αντιμετώπισης των αναδυόμενων προκλήσεων, μέσω του εντοπισμού και 

της προώθησης αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών.  

 

 


