
                                                                                        Αθήνα, 

09.04.2019                  

  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
Προς:  

  

1. Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο 

2. Τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αλέξη Τσίπρα  

  

ΘΕΜΑ: Ανοιχτή επιστολή στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης της προτεινόμενης 

ευρωπαϊκής οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ από 

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15.04.2019.   

  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Η Homo Digitalis1 αποτελεί μία ελληνική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με έδρα την 

Αθήνα και έτος ίδρυσης το 2018. Σκοπός μας είναι η προαγωγή και προάσπιση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον τομέα της τεχνολογίας και της κοινωνίας της πληροφορίας 

στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

Στις 26 Μαρτίου του 2019, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε την 

πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ. Στις 

15 Απριλίου του 2019, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθεί να επικυρώσει την 

σχετική πρόταση οδηγίας στην προγραμματισμένη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και 

Αλιείας (AGRIFISH) στο Λουξεμβούργο. Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωσή μας απέστειλε την 

από 05.04.2019 Ανοιχτή Επιστολή2 στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. 

Αραχωβίτη, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. 

Καλογήρου.  

 

                                                 
1https://www.homodigitalis.gr/ 
2 https://www.homodigitalis.gr/posts/3673 

https://www.homodigitalis.gr/
https://www.homodigitalis.gr/posts/3673


Με την επιστολή αυτή εκθέσαμε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους το Άρθρο 17 

(ιδιαίτερα γνωστό με την προηγούμενη αρίθμηση ως Άρθρο 13) της προτεινόμενης νομοθεσίας 

αδυνατεί να εξασφαλίσει την ορθή στάθμιση των εμπλεκόμενων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

με αποτέλεσμα να ανακύπτουν σοβαροί κίνδυνοι για την Ελευθερία της Έκφρασης & της 

Πληροφόρησης και για τον Σεβασμό της Ιδιωτικής Ζωής των χρηστών του διαδικτύου.  

 

Οι υπέρμετροι περιορισμοί στα δύο αυτά Δικαιώματα δεν αποσκοπούν στην διασφάλιση ενός 

δημοσίου συμφέροντος, όπως η δημόσια ασφάλεια, αλλά αντιθέτως στην εξυπηρέτηση των 

δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι συχνά αποτελούν όχι φυσικά 

πρόσωπα αλλά αντιθέτως μεγάλες δισκογραφικές, εκδοτικές, και κινηματογραφικές εταιρίες. 

Επίσης, μεγάλες εταιρίες που εδρεύουν εκτός της ΕΕ (όπως Κίνα, Ινδία, και Η.Π.Α.), οι οποίες 

έχουν αναπτύξει λογισμικά ελέγχου περιεχομένου (επί παραδείγματι το λογισμικό Content ID 

της Google) θα επωφεληθούν τα μέγιστα από το Άρθρο 17 μέσω της πώλησης της ακριβής 

τεχνογνωσίας τους σε μικρές πλατφόρμες υπηρεσιών ανταλλαγής περιεχομένου των χωρών 

της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, οι οποίες θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν τέτοιου είδους 

λογισμικά κατά την παροχή των υπηρεσιών τους.   

  

Πλήθος ειδικών, συμπεριλαμβανομένων 169 αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών3 των κορυφαίων 

πανεπιστημίων της Ευρώπης και του Ειδικού Εισηγητή του  Οργανισμού των Ηνωμένων 

Εθνών για την Ελευθερία της Έκφρασης και της Πληροφόρησης ,4 έχουν ρητά υπογραμμίσει 

του κινδύνους που δημιουργεί το Άρθρο 17, ενώ πέντε (5) Κράτη Μέλη της ΕΕ απηυθύναν 

κοινή δήλωσή τους προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05.04.2019)5 με  την οποία 

τονίζουν ότι η προτεινόμενη νομοθεσία αποτυγχάνει να ενισχύσει την ολοκλήρωση της 

ενιαίας ψηφιακής αγοράς και δημιουργεί πιθανούς κινδύνους για τα Δικαιώματα των 

Ευρωπαίων πολιτών και την καινοτόμο δράση των επιχειρήσεων των χωρών της ΕΕ.  

 

Η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί θεματοφύλακα των δημοκρατικών αξιών και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση υπηρετεί  θεμελιώδεις αρχές και αξίες όπως ο Ανθρωπισμός, η 

Δημοκρατία και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το Άρθρο 17 της 

προτεινόμενης νομοθεσίας αδυνατεί να υπερασπίσει τις αξίες αυτές, και δεν συνάδει με 

τα υψηλά νομοθετικά πρότυπα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του 

Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.  

Με εκτίμηση,  

Το Δ.Σ. της Homo Digitalis  
Ηomo Digitalis  

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  
Παράλου 12 Αθήνα τ.κ. 11854  

Α.Φ.Μ. 997028505- ΔΟΥ: ΣΤ΄ Αθηνών  

info@homodigitalis.gr  

                                                 
3 https://www.ivir.nl/publicaties/download/Academics_Against_Press_Publishers_Right.pdf 
4 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews .aspx?NewsID=24298&LangID=E 
5 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7986-2019-ADD-1/en/pdf 
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