
Η πραγματική τιμή των 
πλαστών προϊόντων

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟ;



Οι πολίτες της ΕΕ έχουν πολλά να χάσουν όταν τα 
αγοράζουν. 

Πρώτα πρώτα τίθεται ηθικό ζήτημα. Ο πρώτος 
που επωφελείται από την παράνομη αυτή 
δραστηριότητα είναι το οργανωμένο έγκλημα. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το οργανωμένο έγκλημα 
συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στη διανομή πλαστών 
προϊόντων: αποτελεί, γι’ αυτούς, πραγματική 
ευκαιρία ανάπτυξης.

Τα πλαστά προϊόντα ενέχουν επίσης σοβαρούς 
κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία. Για 
ποιο λόγο να ενδιαφερθούν οι απατεώνες για την 
ασφάλειά σας;

Οι πολίτες βγαίνουν χαμένοι και ως καταναλωτές. 
Εκείνο που μοιάζει με ευκαιρία αποδεικνύεται 
τελικά χάσιμο χρημάτων, αφού τα πλαστά προϊόντα 
κατά κύριο λόγο δεν κατασκευάζονται με βάση τα 
ίδια ποιοτικά πρότυπα.

Βγαίνουν χαμένοι και ως παραγωγοί, είτε με την 
ιδιότητα του εργαζομένου είτε με την ιδιότητα του 
επιχειρηματία: οι έμποροι απομιμήσεων βλάπτουν 
την ευρωπαϊκή οικονομία, επειδή ζημιώνουν τη 
νόμιμη εμπορική δραστηριότητα και σκοτώνουν την 
καινοτομία. Τα δε πλαστά προϊόντα ανταγωνίζονται 
με αθέμιτο τρόπο τα γνήσια προϊόντα, θέτοντας σε 
κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Τέλος, βγαίνουμε όλοι χαμένοι ως φορολογούμενοι. 
Οι παράνομοι επιχειρηματίες και έμποροι δεν 
πληρώνουν φόρους, έτσι εσείς πληρώνετε 
περισσότερους για να καλύψετε τη απώλεια. 

Μπροστά σ’ αυτή την απειλή, ένα μόνο πράγμα 
μπορούμε να κάνουμε, να πούμε: 

Όχι στα πλαστά. 
Ναι στα γνήσια.

Τα πλαστά προϊόντα παριστάνουν κάτι που δεν είναι, είτε ως 
απομιμήσεις νόμιμων προϊόντων είτε με ψευδείς ισχυρισμούς 
ότι ανταποκρίνονται στις νομικές απαιτήσεις. ΔΕΝ 
αποτελούν φτηνή και ανώδυνη εναλλακτική επιλογή.
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Σοβαρό πρόβλημα σε παγκόσμιο 
επίπεδο
Τα παράνομα προϊόντα οποιασδήποτε μορφής, προϊόντα παραποίησης ή 
απομίμησης, παραχάραξης, νοθείας ή προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στα 
πρότυπα που έχουν επιβληθεί για την προστασία όλων μας, προσφέρονται 
με πρόθεση απάτης και παραπλάνησης.  Όχι μόνο παραπλανούν, 
παριστάνοντας ότι είναι κάτι που δεν είναι, όχι μόνο είναι πολύ κατώτερης 
ποιότητας από τα γνήσια αλλά μπορούν επίσης να θέσουν σε κίνδυνο την 
υγεία και την ασφάλειά σας.

Τα προϊόντα αυτά προέρχονται από μια σκιώδη οικονομία, στην οποία οι 
εγκληματίες έχουν βασικό ρόλο και η οποία δεν παράγει ούτε φόρους ούτε 
δασμούς.  Τα διαφυγόντα αυτά έσοδα θα πρέπει να καλυφθούν από την 
επιβολή υψηλότερων φόρων σε όλους τους πολίτες. Έτσι φουσκώνει η 
φορολογική σας οφειλή.

Τα πλαστά προϊόντα καταλύουν επίσης θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Εμπορικές 
ταυτότητες και εμπορικά σήματα που έχτισαν το κύρος τους με πολυετείς 
προσπάθειες διαρπάζονται και υπονομεύονται· εταιρείες χάνουν πωλήσεις, 
η επιχειρηματική δραστηριότητα ελαττώνεται και θέσεις εργασίας 
εξαφανίζονται. 

Τέλος, υπονομεύεται η μελλοντική ευημερία. Η έρευνα και η ανάπτυξη 
παράγουν νέα καινοτομικά προϊόντα. Η Ευρώπη στηρίζεται στην παραγωγή 
καινοτομικών, υψηλής αξίας και ελκυστικών προϊόντων για να παραμείνει 
ανταγωνιστική· στηριζόμαστε στην καινοτομία για να αντεπεξέλθουμε στα 
προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Αν οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
ανακτήσουν το κόστος της επένδυσής τους, πώς θα επενδύσουν;

Γι’ αυτό καλούμε όλους τους Ευρωπαίους να αντισταθούν σθεναρά στα 
πλαστά προϊόντα.

Ευρωπαίοι, ζητήστε και αγοράστε τα γνήσια!
Antonio Tajani 

αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και 

επιχειρηματικότητας 

Michel Barnier 
μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  

αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς  
και υπηρεσιών
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Τα πλαστά κάνουν κακό στην 
τσέπη σας
Δεν είναι ευκαιρία η αγορά πλαστών προϊόντων.

Τα προϊόντα που προσφέρονται νομίμως προς πώληση στην 
αγορά της ΕΕ πρέπει να περάσουν από σειρά ελέγχων ποιότητας, 
ώστε να είναι κατοχυρωμένη η ασφάλειά τους. Όμως γιατί να μπει 
σε τέτοιο κόπο και έξοδα ένας έμπορος απατεώνας; Τα πλαστά 
προϊόντα δεν κατασκευάζονται με τις ίδιες προδιαγραφές και, 
κατά κανόνα, χρειάζεται να αντικαθίστανται πιο συχνά. Αγοράζεις 
φθηνά, αγοράζεις διπλά!
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Ξέρατε ότι το εμπόριο πλαστών προϊόντων φουσκώνει τη φορολογική σας οφειλή;

Ως πολίτες, πληρώνετε φόρους και απολαμβάνετε σε αντάλλαγμα δημόσιες υπηρεσίες, 
αλλά η νόμιμη φορολογική σας εισφορά αυξάνεται εξαιτίας του εμπορίου παράνομων 
προϊόντων.

Οι δε θέσεις εργασίας που χάνονται συνεπάγονται υψηλότερη ανεργία και υψηλότερες 
δαπάνες πρόνοιας.  Οι υψηλότερες δαπάνες και τα χαμηλότερα κρατικά έσοδα σε έναν 
τομέα συνεπάγονται υψηλότερους φόρους σε άλλον τομέα. Αυτό αυξάνει τη δαπάνη 
του πολίτη: καταλήγετε να πληρώνετε περισσότερο φόρο.

Αυτό πονάει ακόμη περισσότερο σε καιρούς δημοσιονομικής στενότητας.

Στην αντεπίθεση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται σκληρά για να ελέγχεται 
καλύτερα η εφαρμογή των κανόνων που προστατεύουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
από αγαθά και προϊόντα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφάλειας. Από 
το 2013 οι αρχές των κρατών μελών έχουν μεγαλύτερες εξουσίες για να αποσύρουν 
τα μη συμμορφούμενα και επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά. Τα μη ασφαλή πλαστά 
προϊόντα πιάνονται στο δίχτυ και δεν φτάνουν στους καταναλωτές.

Για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των ενεργειών σε ολόκληρη την ΕΕ, 
η Επιτροπή κατέστρωσε σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει πιο εκτεταμένη κοινοχρησία 
των πόρων, καλύτερα εργαλεία πληροφορικής, αυστηρότερους και πιο στοχευμένους 
εξωτερικούς ελέγχους στα σύνορα της Ένωσης και αυστηρότερες ποινές.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη καταπολεμούν επίσης την παραποίηση 
σε όλες της τις μορφές ως εξής: μελετώντας το φαινόμενο, ώστε να χαράξουν 
αποτελεσματικότερες στρατηγικές αντίδρασης και να οργανώσουν εκστρατείες 
ενημέρωσης, θέτοντας στη διάθεση των ιδιοκτητών εμπορικών σημάτων 
αποτελεσματικότερα εργαλεία επιβολής του νόμου και, τέλος, ελέγχοντας τις εμπορικές 
ροές στα σύνορα και κατάσχοντας τα πλαστά. 5



Τα πλαστά μπορούν επίσης να 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία σας
Τα πλαστά προϊόντα είναι επικίνδυνα. Μπορούν να σας 
βλάψουν σοβαρά.

Τα πλαστά φάρμακα, σε αντίθεση με τα γνήσια φάρμακα 
(συμπεριλαμβανομένων των γενόσημων), μπορούν να φτιαχτούν από 
οτιδήποτε. Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία σας. 
Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους τα φάρμακα υπόκεινται σε 
αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις: αν πάρετε πλαστό φάρμακο, μπορεί 
να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στον οργανισμό σας. 
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Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο 
παραποίησης. Οι φακοί επαφής και οι συσκευές εξετάσεων αίματος κατ’ οίκον είναι 
κάποια μόνο από τα προϊόντα των οποίων απομιμήσεις πωλήθηκαν στο διαδίκτυο ή 
και σε κανονικά καταστήματα. 

Ενδεχομένως στοιχίζουν λιγότερο αλλά μπορεί να έχουν σοβαρές παρενέργειες, 
επειδή μπορεί να είναι κακής ποιότητας, κατασκευασμένα από λάθος υλικά και να είναι 
αμφίβολης αποτελεσματικότητας, αν έχουν κάποια αποτελεσματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να εφαρμόσει ένα παγκοσμίως συμβατό 
σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην ΕΕ, 
ώστε να αναγνωρίζονται ευκολότερα τα παράνομα προϊόντα. 

Άλλωστε, δεν βλάπτουν την υγεία σας μόνο τα πλαστά φάρμακα. Οι απομιμήσεις 
ρούχων μπορεί επίσης να μην είναι ασφαλείς.

Τα χημικά που χρησιμοποιούνται σε υφάσματα, ρούχα και παπούτσια στην Ευρώπη 
αναλύονται εξονυχιστικά και απαγορεύονται όταν διαπιστώνεται ότι βλάπτουν.  Μια 
γενική νομοθετική πράξη που ονομάζεται REACH τονίζει ότι πρέπει να δοκιμάζονται 
όλα τα χημικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ρούχα που 
πωλούνται νόμιμα στην Ευρώπη πολύ σπάνια προκαλούν αλλεργίες και ερεθισμούς.

Οι απομιμήσεις όμως μπορεί να περιέχουν χημικά που δεν έχουν δοκιμαστεί. Μπορούν 
να βλάψουν την υγεία σας.
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Τα πλαστά κάνουν κακό στην 
ασφάλειά σας 
Αν νοιάζεστε για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια των γύρω σας, τον 
νου σας στα πλαστά! Τα προϊόντα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο 
την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών αντιπροσώπευαν σχεδόν 
το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας αντικειμένων που κατασχέθηκαν 
στα τελωνεία της ΕΕ το 2011, σχεδόν η διπλάσια αναλογία σε σχέση 
με το 2010. Οι έμποροι πλαστών είναι απατεώνες. Ποια φήμη έχουν να 
προστατέψουν, γιατί να νοιαστούν για την ασφάλειά σας;

Από τους πιο προσφιλείς στόχους τους είναι τα ανταλλακτικά 
αυτοκινήτων: τα πλαστά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στοιχίζουν 
στους προμηθευτές από πέντε ως δέκα δισεκατομμύρια ευρώ κάθε 
χρόνο. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο τα χαμένα χρήματα για τη νόμιμη 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Το θέμα είναι η ασφάλειά σας, διότι οι 
οδηγοί εκτίθενται σε πραγματικούς κινδύνους όταν εξαπατούνται και 
αγοράζουν απομιμήσεις.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί να υποβάλλονται σε ελέγχους όλα 
τα ανταλλακτικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία που είναι σημαντικά 
για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική επίδοση των μηχανοκίνητων 
οχημάτων πριν διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.

Ωστόσο οι έμποροι απομιμήσεων αγνοούν 
αυτές τις απαιτήσεις και όχι μόνο στα 
ασήμαντα. Τα τακάκια φρένων είναι από 
τα εξαρτήματα εκείνα που αντιγράφονται 
συνηθέστερα. Οι απομιμήσεις διαπιστώθηκε 
ότι κατασκευάζονται από πριονίδια, ακόμη και 
από χόρτο! Εάν αγοράζετε υπό ασυνήθιστες 
περιστάσεις, προσέξτε!

Κίνδυνοι καραδοκούν και σε προϊόντα που δεν φαίνονται επικίνδυνα. 
Αναλογιστείτε τα παιχνίδια. Αφού είναι για παιδιά, θα έπρεπε να είναι 
τα ασφαλέστερα προϊόντα ή έτσι νομίζατε. Αν δεν συμμορφώνονται 
με τους κανόνες ασφάλειας, όμως, μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό 
κίνδυνο.

Τα πλαστά παιχνίδια είναι πολύ διαδεδομένα. Ο προμηθευτής δεν 
νοιάζεται για θεμιτές και νόμιμες εμπορικές πρακτικές, για ποιο λόγο 
λοιπόν πιστεύετε ότι θα νοιαστεί για την ασφάλεια του παιδιού σας;  
Τα πλαστά παιχνίδια μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα υλικά, όπως 
βαφές που περιέχουν δηλητηριώδη χημικά. Μπορεί να αποτελούνται 
από αποσπώμενα μικρά εξαρτήματα, που απαγορεύονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των παιχνιδιών, επειδή ενέχουν 
κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά.

Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς αν ένα πλαστό προϊόν έχει 
περάσει από ελέγχους ασφάλειας. Τα πλαστά προϊόντα μπορούν να 
σας εκθέσουν σε κίνδυνο.
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Τα πλαστά μπορούν να κλονίσουν 
την εμπιστοσύνη στις αγορές μέσω 
διαδικτύου
Το διαδίκτυο άνοιξε τεράστιες εμπορικές δυνατότητες και σας προσφέρει 
μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων και τις καλύτερες ευκαιρίες σ’ όλη την ενιαία 
ευρωπαϊκή αγορά.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι δώρο και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. 
Ωστόσο, μια αγορά που αναπτύσσεται προσελκύει επίσης απατεώνες. Για κάποιους, το 
διαδίκτυο αποτελεί μια νέα αγορά για προμηθευτές πλαστών. 

Όταν πραγματοποιείτε αγορές διαδικτυακά, η επιλογή σας επηρεάζεται πολύ από τη 
μάρκα και τη φήμη. Οι. απατηλοί δικτυακοί τόποι είναι όλο και πιο τελειοποιημένοι 
και δύσκολα διακρίνονται από τους αληθινούς δικτυακούς τόπους. Προσπαθούν να 
σας μπερδέψουν χρησιμοποιώντας ονόματα χώρων που μοιάζουν πολύ με ονόματα 
γνωστών εμπορικών σημάτων και γνωστών εταιρειών ειδών πολυτελείας. Προσέξτε!

Σήμερα, λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν οι εταιρείες για να προστατέψουν τον 
εαυτό τους και εσάς από απάτες αυτού του είδους. Είναι πιο δύσκολο να κυνηγήσεις 
απατεώνες εμπόρους στο διαδίκτυο, ιδίως όταν λειτουργούν εκτός δικαιοδοσίας ΕΕ.

Ωστόσο οι τελωνειακοί υπάλληλοι της ΕΕ έχουν τρόπους να αντιμετωπίσουν το 
παράνομο αυτό εμπόριο. Δίνουν όλο και μεγαλύτερη προσοχή στα δέματα του 
ταχυδρομείου, γιατί αυτός είναι ο συνήθης τρόπος παραλαβής προϊόντων που 
αγοράζονται στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξη ειδικά προσαρμοσμένων μεθόδων για 
την παρακολούθηση της διακίνησης δεμάτων και αλληλογραφίας είναι μία από τις 
προτεραιότητες του σχεδίου τελωνειακής δράσης για την περίοδο 2013-2017.

Προφυλαχθείτε από τον κίνδυνο αγοράς πλαστών ή κατώτερης ποιότητας προϊόντων 
στο διαδίκτυο. Η ευρεία διαθεσιμότητα των προϊόντων αυτών στο διαδίκτυο θα πρέπει 
να σας κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς. 9



Στην Ευρώπη οι εργαζόμενοι προστατεύονται από την εκμετάλλευση 
και τα παιδιά δεν υποχρεώνονται να δουλεύουν. Καλές εταιρείες που 
κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό τηρούν τις προδιαγραφές 
αυτές ακόμη και αν οι τοπικές αρχές ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας 
δεν το απαιτούν.  Όταν κορυφαίοι κατασκευαστές αθλητικών ειδών 
κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποιούν παιδική εργασία, έλαβαν αποφασιστικά 
μέτρα. Ωστόσο οι έμποροι πλαστών προϊόντων δεν έχουν καμιά φήμη 
να προστατέψουν και μπορούν να κακομεταχειρίζονται όσο θέλουν τους 
εργάτες, ακόμη και τα παιδιά, που υποχρεώνονται να δουλεύουν σε 
συνθήκες εκμετάλλευσης.

Η εκμετάλλευση που συνδέεται με τα πλαστά προϊόντα ξεκινά από τον 
κατασκευαστή και συνεχίζεται ως τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού. 
Οι μικροπωλητές που πουλούν πλαστά προϊόντα στους δρόμους εργάζονται 
εντελώς εκτεθειμένοι. Παράνομοι και ευάλωτοι, διαρκώς κυνηγημένοι από την 
αστυνομία – να ποιο είδος ζωής υποστηρίζετε όταν αγοράζετε πλαστά. 

Συνήθως είναι θύματα του οργανωμένου εγκλήματος. Τα περισσότερα χρήματα 
που πληρώνετε πηγαίνουν κατευθείαν στα χρηματοκιβώτια εγκληματικών 
οργανώσεων. 

Η διακίνηση πλαστών ξεκίνησε ως τρόπος διαφοροποίησης των παραδοσιακών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως τα ναρκωτικά, το εμπόριο όπλων ή η 
πορνεία. Ωστόσο κατέστη τόσο κερδοφόρα, ώστε αποτελεί πλέον βασική 
δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων.  

Οι εγκληματίες βγάζουν από τις πωλήσεις πλαστών προϊόντων περίπου τόσα 
χρήματα όσα βγάζουν και από τις πωλήσεις ναρκωτικών: πάνω από 200 
δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων 
Εθνών.

Μακριά από τα πλαστά: μια υπεύθυνη επιλογή
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Τα πλαστά κάνουν κακό στις θέσεις 
εργασίας
Οι πωλήσεις γνήσιων προϊόντων αποτελούν τη βάση της 
απασχόλησης. Όταν αγοράζετε γνήσια προϊόντα, βοηθάτε στη 
δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. 
Τα πλαστά προϊόντα όμως δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τους 
ευρωπαίους βιοτέχνες και τις επιχειρήσεις, ζημιώνοντας τις νόμιμες επιχειρήσεις και  
αυξάνοντας έτσι την ανεργία.

Οι επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας είναι ιδιαίτερα σοβαρές , ιδίως στον τομέα της 
μόδας και των ειδών πολυτελείας, (κλωστοϋφαντουργία, ιματισμός, δερμάτινα είδη, 
παπούτσια, ρολόγια και κοσμήματα).  Αυτά αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της 
συνολικής αξίας των απομιμήσεων που κατάσχονται στα τελωνεία. Οι βιομηχανίες αυτές 
δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Τον 21ο αιώνα παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση της αγοράς πλαστών. Σε πολύ λίγα χρόνια, 
από το 2009 ως το 2011, ο αριθμός των κρουσμάτων πλαστών που έγιναν αντιληπτά από 
τα τελωνεία της Ευρώπης υπερδιπλασιάστηκε, ξεπερνώντας τα 91.000 κρούσματα. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2011 περίπου 115 εκατομμύρια ύποπτα 
αντικείμενα παρέμειναν στα τελωνεία των συνόρων της ΕΕ.  Η αξία των αντίστοιχων 
γνήσιων προϊόντων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 1,2 δισεκατομμύρια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί εδώ και μία δεκαετία περίπου να εμποδίσει αυτό το 
φαινόμενο. Το 2004 ενέκρινε στρατηγική για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή, πρέπει να 
την κατανοήσουμε καλύτερα: το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την παραβίαση των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που συστάθηκε πρόσφατα συλλέγει πιο λεπτομερή 
στοιχεία, τα οποία θα ρίξουν περισσότερο φως σ’ αυτήν την ανεξέλεγκτα εξαπλούμενη 
παράνομη δραστηριότητα και θα βοηθήσουν να διαμορφωθούν πιο αποτελεσματικές 
πολιτικές για την εξάλειψή της. 11



Τα πλαστά μπορούν να αμαυρώσουν 
ενθύμια διακοπών
Όλοι πηγαίνουμε διακοπές για να χαλαρώσουμε, όμως αυτό μας 
κάνει πιο ευάλωτους. Μην ξεγελιέστε – όσο κι αν λάμπει ο ήλιος 
τα πλαστά είναι πλαστά.  Πάλι κινδυνεύετε και πάλι υποστηρίζετε 
εγκληματίες. 

Τα πολυτελή προϊόντα που πωλούνται στους πάγκους μιας γραφικής αγοράς μπορεί 
να είναι πειρασμός, αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι φτηνά επειδή είναι πλαστά. 
Πολλές απομιμήσεις πωλούνται σε φαινομενικά αθώους πάγκους στο δρόμο σε  
δημοφιλή θέρετρα διακοπών. 

Προσέξτε όμως! Εάν σας ελέγξουν οι αρχές κατά την επιστροφή σας και διαπιστώσουν 
ότι μεταφέρετε πλαστά προϊόντα για εμπορικούς σκοπούς, μπορεί να σας επιβληθούν 
βαριές ποινές σε ορισμένες χώρες. 

Οι κάτοχοι πλαστών προϊόντων που προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς 
διακινδυνεύουν βαριά πρόστιμα και, όταν αγοράζουν τέτοια προϊόντα κατ’ επανάληψη, 
κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε φυλάκιση.

Και στην περίπτωση αυτή, το πλαστό προϊόν μπορεί να είναι πολύ ακριβότερο απ’ ό,τι 
νομίζετε.
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μερικοί αριθμοί
•	 Ο συνολικός όγκος του εμπορίου πλαστών προϊόντων 

υπερβαίνει τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο – δηλαδή 
το μέγεθός του είναι ανάλογο με την αγορά παράνομων ουσιών.

•	 Μεταξύ 2010 και 2011 ο όγκος των πλαστών προϊόντων που 
κατασχέθηκαν στα ευρωπαϊκά τελωνεία αυξήθηκε κατά 11%. 

•	 Σε σύγκριση με το 2001 ο αριθμός των προϊόντων που 
κατασχέθηκαν στην Ευρώπη το 2011 αυξήθηκε περισσότερο 
από 22%.

•	 Το 2009 η αξία των 10 μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων στις 
χώρες της ΕΕ ισοδυναμούσε με ποσοστό σχεδόν 9% του ΑΕγχΠ. 

•	 Τα προϊόντα μόδας και τα προσωπικά είδη πολυτελείας 
αντιπροσώπευαν το 54% της συνολικής αξίας των 
κατασχέσεων.

•	 Μόνο το 2011 κατασχέθηκαν 115 εκατομμύρια πλαστά 
προϊόντα στα σύνορα της ΕΕ, συνολικής αξίας άνω των 1,2 
δισεκατομμυρίων.

•	 Περίπου το ένα τρίτο των ειδών που κατασχέθηκαν από τα 
τελωνεία της ΕΕ το 2011 διαπιστώθηκε ότι ήταν δυνητικώς 
επικίνδυνα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, 
δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

•	 Το 2011 κατασχέθηκαν 27 εκατομμύρια πλαστά φάρμακα 
από τις ευρωπαϊκές αρχές.

•	 Το ταχυδρομείο είναι το συνηθέστερο μέσο για την αποστολή 
πλαστών προϊόντων που παραγγέλνονται διαδικτυακά. Ήταν η 
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στο 63% των περιπτώσεων το 
2011, ακολουθούμενη από τις αερομεταφορές (22%) και τις 
υπηρεσίες ιδιωτικού ταχυδρομείου (κούριερ) (7%).

•	 Η Κίνα είναι, με μεγάλη διαφορά, η μεγαλύτερη πηγή των 
πλαστών που κατάσχονται στην Ευρώπη, αφού αντιπροσωπεύει 
περίπου το 73% της συνολικής ποσότητας των κατασχέσεων.

•	 Ωστόσο δεν πρόκειται μόνο για πρόβλημα που εισάγεται από 
άλλες χώρες - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές διοικήσεις 
διερευνούν την κλίμακα της δραστηριότητας πλαστών 
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση14



Για περισσότερες πληροφορίες 
ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
Γενική Διεύθυνση επιχειρήσεων και βιομηχανίας  
(ΓΔ ENTR) 
http://ec.europa.eu/enterprise/stopfakes_en.htm 

Γενική Διεύθυνση εσωτερικής αγοράς 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Επικοινωνήστε μαζί μας:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise

 @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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Πείτε όχι στα πλαστά προϊόντα, 
επιλέξτε τα αυθεντικά

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ΓΔ Επιχειρήσεις και Βιομηχανία
ΓΔ Εσωτερική αγορά και Υπηρεσίες


