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20 χρόνια παρουσίας στην αγορά
Συγχώνευση με Q και Tellas
3,5 εκατ. συνδρομητές
Κινητή / Σταθερή / Διαδίκτυο
Επενδύσεις 1992 – 2012 : 2,2 δις €
Έργο Εκσυγχρονισμός Ραδιοδικτύου
συνολική επένδυση 300 εκατ. €

:

Το Ζήτημα και η Αντιμετώπισή του
Το ζήτημα : Η εφαρμογή του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο
και ο ρόλος των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο (ISPs).
Η αντιμετώπιση του ζητήματος στα πλαίσια του ισχύοντος Κοινοτικού &
Ελληνικού νομικού πλαισίου :
¾ Καθεστώς δικαιικής «ασυλίας» [safe harbour] για τους ISPs.
¾ Αποφυγή επιβολής στους ISPs πρόσθετων ρυθμιστικών και
οικονομικών βαρών.
¾ Προστασία της ιδιωτικότητας και των ελευθεριών των χρηστών στα
πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας.
¾ Τήρηση διαδικασιών που εναρμονίζονται με το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη.
¾ Ασφάλεια δικαίου.
¾ Δημοκρατική
νομιμοποίηση
του
συστήματος
απονομής
δικαιοσύνης.

Γιατί Καθεστώς «Ασυλίας» και Αποφυγής
Υπερρύθμισης για τους ISPs
Βασική ρύθμιση : Οι ISPs ως απλοί μεσάζοντες στη λειτουργία του
διαδικτύου μέσω της υπό όρους άρσης ευθυνών για το περιεχόμενο της
επικοινωνίας και της απουσίας γενικής υποχρέωσης ελέγχου (βλ. άρθρα 1114 ΠΔ 131/2003, 12 - 15 Οδηγίας 2000/31/ΕΚ).
Σκοπός του νόμου :
¾ Η διασφάλιση της θέσης των ISPs, προκειμένου η ΚτΠ να αποτελεί το
όχημα για την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.
¾ Η αποφυγή πρόσθετων ρυθμιστικών βαρών σε μία ήδη υπέρρυθμισμένη [overregulated] αγορά.
¾ Η οικονομική δυνατότητα των ISPs για επενδύσεις σε δίκτυα και νέες
τεχνολογίες.

ISPs και Προστασία της Ιδιωτικότητας και
των Ελευθεριών των Χρηστών
Βασική ρύθμιση : Έμμεση τριτενέργεια [indirect horizontal effect] των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών στην έννομη σχέση τους με τους
ISPs (άρθρο 25 § 2 Σ).
Θεμελιώδη δικαιώματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη :
¾ Ελευθερία της πληροφόρησης (άρθρα 5α § 1 Σ, 11 ΧΘΔΕΕ, 10 ΕΣΔΑ,
19§2 ΔΣΑΠΔ).
¾ Δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας (άρθρα 5α § 2 Σ,
11 ΧΘΔΕΕ, 10 ΕΣΔΑ, 19 § 2 ΔΣΑΠΔ).
¾ Δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των
προσωπικών δεδομένων (άρθρα 9α Σ, 8 ΧΘΔΕΕ, 8 ΕΣΔΑ, 17 ΔΣΑΠΔ).
¾ Δικαίωμα στο απόρρητο της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας
(19 Σ).
Συμπέρασμα : Στάθμιση ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των θιγόμενων
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στα θεμελιώδη δικαιώματα των
χρηστών στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας.

Διαδικασίες Επιβολής με Σεβασμό στο
Δικαίωμα των Χρηστών σε «Δίκαιη Δίκη»
Βασική ρύθμιση (άρθρο 3 § 2ζ του Ν. 4070/2012, 1 § 1β Οδηγίας
2009/140/ΕΕ) : Τυχόν μέτρα που αφορούν στην πρόσβαση των τελικών
χρηστών σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή στη χρήση από τους τελικούς
χρήστες υπηρεσιών και εφαρμογών μέσω δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών πρέπει να :
¾ Εναρμονίζονται με την αρχή του «τεκμηρίου αθωότητας».
¾ Εξασφαλίζουν δίκαιη και αμερόληπτη προκαταρκτική διαδικασία, η
οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα ακροάσεως του ενδιαφερομένου ή των
ενδιαφερομένων.
¾ Υπόκεινται στις λοιπές διαδικαστικές διασφαλίσεις που προβλέπονται
από την νομολογία του ΕΔΔΑ και τις γενικές αρχές του Κοινοτικού
δικαίου.
¾ Διασφαλίζουν το δικαίωμα των θιγόμενων σε αποτελεσματικό και
έγκαιρο δικαστικό έλεγχο του λαμβανόμενου μέτρου.

Ασφάλεια δικαίου & Δημοκρατική Νομιμοποίηση
στην Εφαρμογή του Δικαίου Πνευματικής
Ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο
Ο δημόσιος χαρακτήρας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης σε
παραβιάσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο
εγγυάται :
¾ Ασφάλεια του απονεμόμενου δικαίου μεταξύ των εμπλεκομένων
μερών.
¾ Αποφυγή της «ιδιωτικοποίησης» / δημοκρατική νομιμοποίηση
στην απονομή της δικαιοσύνης.

Συμπέρασμα
Η αντιμετώπισή της παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του δημόσιου
συστήματος απονομής δικαιοσύνης ως η πλέον ενδεδειγμένη
για την διασφάλιση τόσο των συμφερόντων όλων των
εμπλεκομένων μερών όσο και του μακροπρόθεσμου
κοινωνικού οφέλους.
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