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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση της ΕΠΕ για συνεντεύξεις σχετικά με την
ψήφιση του EU Copyright Directive
Αθήνα, 15-4-2019

Στις 24/3/2019 η ΕΠΕ απέστειλε σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές ανοικτή επιστολήπρόσκληση1 σχετικά με την επικείμενη ψήφιση του EU Copyright Directive. Σε αυτή τους
καλούσαμε με την αρνητική ψήφο τους να εμποδίσουν την άμεση υιοθέτηση της Οδηγίας, όχι
μόνο λόγω των εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεών της, αλλά και για να δοθεί η ευκαιρία
ουσιαστικής ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών και πραγματικής διαβούλευσης μαζί τους.
Με αφορμή την παραπάνω επιστολή, η ΕΠΕ προσκλήθηκε σε συνεντεύξεις ως ο πλέον
ειδικός και αρμόδιος φορέας του κλάδου, ώστε να καταθέσει τις απόψεις της και να διευκρινίσει
τους λόγους που η εν λόγω Οδηγία, όπως τελικά ψηφίστηκε 2 στις 26/3/2019, αποτελεί ένα
εξαιρετικά αρνητικό ορόσημο στην Ιστορία του διαδικτύου στην Ευρώπη.
Στις 31/3/2019 η “Εφημερίδα των Συντακτών” (ΕΦΣΥΝ) δημοσίευσε ειδικό αφιέρωμα 3 για το
θέμα, για το οποίο πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνέντευξη μιας ώρας με το γ.γ. ΔΣ και στο
τεύχος της εφημερίδας συμπεριλήφθηκε ένα μικρό μέρος αυτής.
Στις 5/4/2019 το αυτοδιαχειριζόμενο διαδικτυακό ραδιόφωνο4 “Μεταδεύτερο” προσκάλεσε το
γ.γ. ΔΣ σε ωριαία εκπομπή-αφιέρωμα5 για το θέμα, όπου αναλύθηκαν αρκετές από τις πτυχές
που δεν έγιναν εγκαίρως γνωστές στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, επισημάνθηκε η επικείμενη ψήφιση
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https://www.epe.org.gr/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11824&cHash=b72ebb4a729dc2db78dc29a1c9215d11
https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_Copyright_in_the_Digital_Single_Market
https://www.efsyn.gr/themata/189287_mayri-mera-gia-tin-eleytheria-sto-diadiktyo
http://www.metadeftero.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE/
https://www.mixcloud.com/voiceofgiant/05042019-%CE%B7-%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE
%B3%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CF%86%CF%8C%CE%B2%CE%BF
%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85/
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της νέας “αντιτρομοκρατικής” Οδηγίας για το διαδίκτυο 6, εντός του Απριλίου, που παρουσιάζει
εξίσου ή ακόμα πιο κρίσιμες διατάξεις7 ως προς τον έλεγχο του περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Η ΕΠΕ ευχαριστεί θερμά και τα δύο αυτά μέσα για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον που
έδειξαν, καθώς όπως φάνηκε αποτέλεσαν την εξαίρεση στον κανόνα.
Ως επιστημονική και επαγγελματική Ένωση Πληροφορικών, αλλά και ως απλοί πολίτες,
είμαστε στη διάθεση της ελληνικής Πολιτείας, των μελών του Ευρωκοινοβουλίου και των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεισφορά στη δημόσια συζήτηση που θα
ακολουθήσει σε σχέση με τα παραπάνω εξαιρετικά κρίσιμα θέματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info@epe.org.gr

6
7

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-preventing-terrorist-content-online-regulation-640_en.pdf
https://juliareda.eu/2019/02/terrorist-upload-filters/
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