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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο κινδυνεύει
Τους τελευταίους μήνες, κυκλοφορούν διάφορες προσφορές από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
που διαφημίζουν ότι προσφέρουν «απεριόριστη» πρόσβαση σε δημοφιλείς ιστότοπους με την
αγορά μιας υπηρεσίας χαμηλού κόστους, δημιουργώντας στην ουσία ένα περιφραγμένο
διαδίκτυο για «φτωχούς». Τέτοια πακέτα περιορισμένης πρόσβασης δημιουργούν μια
κουτσουρεμένη εκδοχή του Διαδικτύου και ουσιαστικά ισοδυναμούν με έναν εφιάλτη
για την ουδετερότητα στο διαδίκτυο.
Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο περιλαμβάνει τρεις θεμελιώδεις άξονες. Πρώτον, όλα τα
σημεία του διαδικτύου είναι δυνατό να συνδέονται με όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, όλοι οι
πάροχοι οφείλουν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες για την
επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από σημείο σε σημείο. Τρίτον, σε θέματα καινοτομίας
δεν μπορεί να υπάρχει κανενός είδους παρακώλυση από κανέναν, άτομο ή φορέα. Η εφαρμογή
των παραπάνω είναι θεμελιώδης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η καινοτομία
στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), αλλά και για την
περιφρούρηση των βασικών αξιών του διαδικτύου: της δημοκρατίας και της ελευθερίας της
επικοινωνίας.
Τέτοιες υπηρεσίες φθηνής αλλά περιορισμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο, είναι επιζήμιες
για την ελευθερία επιλογής των χρηστών, και την προστασία των προσωπικών
δεδομένων. Το μόνο που κάνουν είναι να βοηθούν τις μεγάλες εταιρείες να
εδραιώσουν ακόμα περισσότερο τη θέση τους στην αγορά και να εξοντώσουν τον
ανταγωνισμό. Αντί να πωλούν απλώς πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι πάροχοι διαδικτύου
επιδιώκουν όλο και περισσότερο να σας πωλήσουν απευθείας online περιεχόμενο,
εφαρμογές και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από τους ίδιους είτε από συνεργάτες
τους. Μπαίνοντας στη μέση ως μεσάζοντες,
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πληρωθούν δύο φορές. Πρώτον, οι χρήστες πληρώνουν τους πάροχους διαδικτύου για τη
σύνδεσή τους στο διαδίκτυο. Δεύτερον, οι πάροχοι περιεχομένου, υπηρεσιών και εφαρμογών
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Η ουδετερότητα στο διαδίκτυο αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα πιο κρίσιμα
ζητήματα, για την ανάπτυξη του διαδικτύου στο μέλλον. Αφορά την αρχή ότι όλη η
κυκλοφορία στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται με ίσους όρους, ανεξάρτητα από τον
τύπο του περιεχομένου ή τις πλατφόρμες που εμπλέκονται.
Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών -ΕΕΛΛΑΚ, η ουδετερότητα στο διαδίκτυο πρέπει να
προστατευθεί γιατί είναι αυτή που εξασφαλίζει τη διαδικτυακή ελευθερία προσπέλασης και
διανομής των πληροφοριών. Αυτή η θεμελιώδης αρχή διασφαλίζει τον ανοικτό, καινοτόμο,
ανταγωνιστικό και πολυμορφικό χαρακτήρα του διαδικτύου.
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συνεργασιών με συγκεκριμένες πλατφόρμες, σηματοδοτεί και το άνοιγμα του
κουτιού της Πανδώρας ενάντια στις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το διαδίκτυο.
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών καλεί όλους τους πολίτες, να συμμετάσχουν
ενεργά στην διαβούλευση της ΕΕΤΤ, τονίζοντας την σημασία της προστασίας της
ουδετερότητας του διαδικτύου από τέτοιες πρακτικές.
__________________________________________________________________
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 35
Πανεπιστήμια,
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Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα
στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του
Ανοιχτού
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Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για
τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ
για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται
στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας
χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα
Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA
(www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute
(opendatainstitute.org),
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(internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).
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