
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
 
 

 
Η πειρατεία στο διαδίκτυο  
 

1) Θεωρείτε ότι η πειρατεία στο διαδίκτυο, και κυρίως το παράνομο 
‘κατέβασμα’ μουσικής και ταινιών και η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των 
χρηστών (peer to peer) είναι μία ευρέως διαδεδομένη πρακτική και αν ναι, με 
τάσεις αύξησης ή μείωσης μέσα στα επόμενα χρόνια; 

 
 
Όχι, γιατί θεωρώ ότι η μορφή της ερώτησής σας προσπαθεί να προκαταλάβει την 
απάντησή μου ορίζοντας την ανταλλαγή αρχείων χρηστών εξ’ ορισμού πειρατεία, 
πράγμα που σας κάνει μη αντικειμενικούς με μη αντικειμενικό ερωτηματολόγιο. 
Υπάρχουν και άλλα πράγματα που γίνονται με peer to peer συστήματα (π.χ. Skype) 
και βέβαια υπάρχουν και αρχεία με άλλης μορφής άδειες που διανέμονται από αυτά. 
Είστε οργανισμός του Κράτους, δηλαδή όλων των πολιτών και όχι μόνο των 
εταιριών. 
 

 
 
2) Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος η πρακτική αυτή να περιοριστεί και ποιος είναι 

αυτός; 
 
 
Αν εννοείτε την παράνομη διανομή μουσικής και ταινιών, ο μόνος τρόπος είναι να 
πάψουν να θέλουν να βγάζουν υπέρογκα ποσά οι εταιρίες και να ακολουθήσουν οι 
καλλιτέχνες το παράδειγμα των Radiohead και άλλων συγκροτημάτων. Το 
υπερβολικό κέρδος βλάπτει την Τέχνη. 
 
 
 
 
Ο ρόλος των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών;  
 

3) Ποιός πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος των φορέων παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών στην εξάπλωση του φαινομένου της διαδικτυακής πειρατείας; 
Είναι απλοί ταχυδρόμοι που μεταφέρουν έναν κλειστό φάκελο ή έχουν γνώση 
του τι μεταφέρουν; 

 
Αν είχαν γνώση του τι μεταφέρανε θα τους έκανα μήνυση, καθώς και σε 
οποιονδήποτε τους προέτρεπε για κάτι τέτοιο, για παραβίαση απορρήτου. 
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4) Ποιές είναι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι φορείς παροχής 
διαδικτυακών υπηρεσιών ενδέχεται να έχουν γνώση του περιεχομένου μίας 
ιστοσελίδας ή μίας παράνομης πρακτικής που λαμβάνει χώρα στο δίκτυο που 
διαχειρίζονται; Πώς θα απαντούσατε για καθεμία των παρακάτω περιπτώσεων;  
- Όταν φιλοξενούν οι ίδιοι περιεχόμενο 
- Όταν διαμεσολαβούν για τη διακίνηση περιεχομένου που φιλοξενείται στο 

εξωτερικό 
- Όταν γίνεται χρήση του δικτύου τους για ανταλλαγή αρχείων μεταξύ 

χρηστών (peer to peer) 
- Άλλες περιπτώσεις; 
 
 

 
Και το ρωτάτε σε ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο σε κάθε άσχετο που μπορεί να είναι 
οπαδός θεωριών συνωμοσίας; Αν είχανε περιορισμούς σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 
τότε πόσους πελάτες πιστεύετε ότι θα είχανε; Δεν ξέρω αν έχουνε γνώση, αλλά 
ερωτώ, εσείς θα θέλατε να έχουν γνώση και γιατί; 
 
 
 

5) Πώς πρέπει κατά τη γνώμη σας να δράσει ένας πάροχος διαδικτυακών 
υπηρεσιών όταν αποκτήσει γνώση για παράνομη δράση μέσω της χρήσης του 
δικτύου του από επιστολή, γνωστοποίηση ή καταγγελία που του γίνεται για 
παράδειγμα από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων που 
εκπροσωπεί δημιουργούς ή δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων; (π.χ., να 
στείλει σύσταση στον χρήση της ιστοσελίδας, να τον προειδοποιήσει για 
ενδεχόμενη διακοπή της σύνδεσής του, να διακόψει τη σύνδεσή του, να 
γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στους δικαιούχους για περαιτέρω νόμιμες 
ενέργειες, κ.ο.κ.;) Ποιές από τις ανωτέρω ενέργειες θα ήταν πιο 
αποτελεσματική και γιατί;  

 
 
 
Να πάρει τον κάτοχο της σελίδας και να τον στήσει στον τοίχο στο Γουδί. Μα τι λέτε 
τώρα; Ο πάροχος βαποράκι του κάθε οργανισμού; Προφανώς υπάρχουν νόμοι που 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ο θιγόμενος οργανισμός και δεν μπορεί να 
καταστρατηγήσει ο πάροχος. 
 
 
 

6) Θα δημιουργούσε ενδεχομένως προβλήματα κάποια από τις ανωτέρω 
ενέργειες; Ποιά και σε ποιούς; 

 
Δεν ξέρω αλλά πιστεύω ότι τα διεθνή ευρωπαϊκά δικαστήρια θα βρίσκανε 
ενδιαφέρουσα την δικαιολογία σας « μα σύμφωνα με τις απαντήσεις του 
ερωτηματολογίου δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα» 
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7) Πιστεύετε ότι χρειάζεται τροποποίηση το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς για 
κάποιες εκ των ανωτέρω ενεργειών και σε ποία σημεία; 

 
 
 
Προφανώς με ρωτάτε γιατί είστε σίγουροι ότι : 
Α) δεν θα σας απαντήσει κανένας 
Β) όσοι απαντήσουν έχουν σπουδάσει νομικά 
Γ) ότι το Σύνταγμα το έχουμε για πλάκα 
Δ) όλα τα παραπάνω 
 
 

8) Εκτός των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων, πιστεύετε ότι από την πάταξη της πειρατείας υπάρχουν οφέλη 
για τους παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ και για το ελληνικό κράτος; 

  
 
Βέβαια οι πάροχοι θα μπορούν επιτέλους να πάψουν να αναβαθμίζουν τα δίκτυά τους 
μια και δεν θα χρειάζεται κανείς ευρυζωνικά δίκτυα για να μεταφέρει αρχεία κάποιων 
100άδων Κ. Το ελληνικό κράτος θα κερδίσει ότι θα έχει την εύνοια των εταιριών και 
θα μπορέσει να τιμήσει τις συμφωνίες του που έκανε χωρίς να ενημερώσει τον 
ελληνικό λαό. Άσε που πιθανόν να απεμπλακεί το ΣΔΟΕ από την δουλειά της BSA 
και καταφέρει να πιάσει κανέναν φοροφυγά… 
 
 
Προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισης του φαινομένου 
 

9) Θεωρείτε ότι η εφαρμογή τεχνικών φιλτραρίσματος θα είναι ένα 
αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής της διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας; 

 
 
 
Πιστεύω πως ναι, ρωτήστε και τους Κινέζους, αυτοί ξέρουν από φιλτράρισμα. 
 
 
 

10) Πιστεύετε ότι η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ παρόχων 
υπηρεσιών ίντερνετ και δικαιούχων καθώς και η υιοθέτηση κωδίκων 
δεοντολογίας από τους πρώτους θα βοηθούσε στην πάταξη της πειρατείας και 
στην υπερκέραση πρακτικών προβλημάτων; 

 
 
Μπα καλύτερα κυβερνόμπατσους και φυλακή, οι έλληνες δεν έχουν μπέσα, όπως οι 
εταιρίες των οποίων τα δικαιώματα υπερασπίζεστε. 
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11) Πιστεύετε ότι θα ήταν αποτελεσματική η ενσωμάτωση στα συμβόλαια 
παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών αυστηρότερων ρητρών αναφορικά με την 
προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας; 

 
 
Αυστηρότερη από το στήσιμο στο τοίχο στο Γουδί; 
 
 
 
 

12) Συμφωνείτε ότι η καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας θα ελευθερώσει 
εύρος χρήσης (bandwidth) των δικτύων προκειμένου να αναπτυχθούν νόμιμες 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της ψηφιακής Ελλάδας; 

 
 
Όπως; Καλύτερες τηλεπικοινωνίες από αυτές που πληρώνουμε και δεν έχουμε και για 
το οποίο δεν κάνετε τίποτα; 
Όπως pay per view;  ή παρόμοια συνδρομητικά; Ποια ακριβώς είναι η δουλειά σας; 
Promotion των συμφερόντων πολυεθνικών εταιριών; Και πληρώνεστε από τους 
Έλληνες πολίτες; 
 
 

13) Έχετε κάτι άλλο να προτείνετε; 
 
 
Να σταματήσετε να δημιουργείτε γελοία ερωτηματολόγια με κατευθυνόμενες 
απαντήσεις τα οποία ονομάζετε δημόσια διαβούλευση. Να πάψετε να αναγνωρίζετε 
πνευματικά δικαιώματα σε οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από τον ελληνικό 
λαό, όπως π.χ. η ΕΡΤ, να μειώσετε τον χρόνο ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων. 
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