
Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

 
Η Homo Digitalis έχει ως επίκεντρο της δράσης της την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων 
που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην Ελλάδα. Είμαστε μία νέα, επικεντρωμένη στο σκοπό μας Μη 
Κερδοσκοπική Οργάνωση, με έτος ίδρυσης το 2018. 

Σας αποστέλλουμε το παρόν μήνυμα επειδή στις 5 Ιουλίου η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα κληθεί στη συνεδρίασή της να ψηφίσει σχετικά με την Πρόταση Οδηγίας για την 
Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.  

Το εν λόγω νομοθέτημα θα αλλάξει δραματικά προς το χειρότερο τη μορφή του διαδικτύου όπως την 
ξέρουμε μέχρι σήμερα, περιορίζοντας σημαντικά το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης των Ελλήνων πολιτών και όλων των άλλων χρηστών του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Συγκεκριμένα: 

• Η δημιουργικότητα και η ελευθερία του λόγου θα πληγούν σημαντικά, καθώς οι αλγόριθμοι 
δεν είναι πάντα σε θέση να αναγνωρίσουν τη διαφορά ανάμεσα στη νόμιμη και στην 
παράνομη χρήση υλικού, το οποίο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, και το οποίο 
χρησιμοποιείται στην έρευνα, στο σχολιασμό ακόμη και για κριτική ή για σάτιρα. Αν η χρήση 
του υλικού αυτού ρυθμίζεται από αυτοματοποιημένα συστήματα, τα οποία λαμβάνουν 
αποφάσεις εφαρμόζοντας το γράμμα και όχι το πνεύμα του νόμου, η δημιουργικότητα και η 
ελευθερία του λόγου στο Διαδίκτυο θα περιοριστεί αναπόφευκτα.  

• Δεν υπάρχουν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για την εφαρμογή του Άρθρου 13. Δεν υπάρχει 
μία τεχνολογία αναγνώρισης, η οποία να μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά όλες τις μορφές 
του υλικού που περιγράφονται στην Πρόταση της Οδηγίας, οι οποίες είναι κείμενο, 
ακουστική μορφή, βίντεο, εικόνες και λογισμικό. Συνεπώς, είναι παράλογο να περιμένουμε 
από τα δικαστήρια των 27 Κρατών-Μελών να αποφασίζουν διαρκώς ποια είναι τα 
καταλληλότερα τεχνικά μέσα για την εφαρμογή της Οδηγίας σε κάθε περίπτωση.  

• Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου δε θα πρέπει να καταστούν υπεύθυνες για την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, όπως προβλέπει το Άρθρο 13. 
Προκειμένου να διασφαλίσουν την συμμόρφωσή τους και να αποφύγουν πρόστιμα και 
ποινές, οι εταιρείες θα προτιμήσουν να γίνουν υπερπροστατευτικές σε ό,τι αφορά στα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορίζοντας την ελευθερία έκφρασης. Η παροχή του 
δικαιώματος να προβαίνουν σε διαγραφή περιεχομένου για παραβίαση πνευματικής 
ιδιοκτησίας στις εταιρείες αυτές, θα δημιουργήσει μία υπερεξουσία, καθώς δεν 
προβλέπεται δυνατότητα προστασίας των χρηστών του Διαδικτύου απέναντι στις 
επικείμενες διαγραφές – ακόμα και αν το περιεχόμενό τους ήταν νόμιμο. 

 
Ασφαλώς, η ρύθμιση της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή είναι μείζονος σημασίας και 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η εν λόγω ρύθμιση, σεβόμενη 
την αρχή της αναλογικότητας, θα πρέπει να βρίσκεται σε ισορροπία με το δικαίωμα στην ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης όπως αυτό προβλέπεται στο Άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όμως, καθίσταται προφανές ότι εξαιτίας κυρίως του Άρθρου 13, η Πρόταση Οδηγίας για την 
Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά αποτελεί τροχοπέδη για την προάσπιση και 
διαφύλαξη της ελευθερίας της έκφρασης. Επίσης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της 
εποχής μας, καθώς δεν υπάρχουν τα τεχνικά μέσα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της. Τέλος, παραχωρεί υπέρμετρα καθήκοντα στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
διαδικτύου οι οποίες πλέον καλούνται σε ρόλο αστυνόμου να αποφασίζουν για το περιεχόμενο που 
φιλοξενείται σε αυτές. 



Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Homo Digitalis σας καλεί να ψηφίσετε κατά της 
προτεινόμενης Οδηγίας. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η αναθεώρηση του κειμένου της 
προτάσεως, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ισορροπία μεταξύ της προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ανάλυση των ως άνω ζητημάτων και θα χαρούμε να 
συνεισφέρουμε σε έναν παραγωγικό διάλογο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. 

 
Με εκτίμηση, 

Homo Digitalis 

 


