


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  



 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3471 : Ο νόμος αυτός 
αναφέρεται στην προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών.  
 

ΝΟΜΟΣ 2121.1993:  
O νόμος που προστατεύει την 
πνευματική ιδιοκτησία στην Ελλάδα 
είναι ο 2121/1993, «Περί 
Προστασίας της Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 
Δικαιωμάτων». 



Δικαιώματα  

Το περιουσιακό Δικαίωµα 

 

 

 

 

Το ηθικό Δικαίωµα 

 

 

 

 

Δικαίωµα παρακολούθησης 

 



ΤΑ ΙΧΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  



Μέσα στα χρόνια που 
χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, 
έχουμε κάνει διάφορα προφίλ στα 
κοινωνικά δίκτυα, έχουμε αφήσει 
σχόλια, έχουμε γράψει σε blogs ή 
ακόμα, έχουμε δηλώσει τις 
προτιμήσεις μας σε κάποιο θέμα.  

Έτσι τίθενται κάποια πολύ σοβαρά 
ζητήματα: της προστασίας των προσωπικών 
μας δεδομένων, της ορθής και ηθικής 
επικοινωνίας με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας και το γεγονός πως ότι και αν 
κάνουμε στο Διαδίκτυο αφήνει ίχνη.  
 

 



Πως στοχεύονται οι διαφημίσεις στον 

ιστότοπό σας ; 

Η Google εμφανίζει αυτόματα διαφημίσεις 

που στοχεύουν στο περιεχόμενο ή το κοινό 

σας. π.χ.  Διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος. Η 

διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος δίνει τη 

δυνατότητα στους διαφημιζόμενους να 

προσεγγίζουν τους χρήστες βάσει των 

ενδιαφερόντων τους (π.χ. "φίλοι των σπορ") 

και τους επιτρέπει να εμφανίζουν 

διαφημίσεις βάσει προηγούμενων 

αλληλεπιδράσεων ενός χρήστη μαζί τους, 

όπως επισκέψεις σε ιστότοπους του 

διαφημιζόμενου. Για να συμπληρώσει τη διαφήμιση βάσει 

ενδιαφέροντος, o Διαχειριστής προτιμήσεων 

διαφημίσεων επιτρέπει στους χρήστες να 

προβάλλουν και να επεξεργάζονται τις κατηγορίες 

ενδιαφέροντός τους. 

  



Προσοχή, κάποιοι εκμεταλλεύονται την αφέλειά σας 

Η αλήθεια είναι πως -δυστυχώς- στις 

μέρες μας κυριαρχεί η λογική της 

μάζας. Αυτό βέβαια δίνει εύκολα τη 

δυνατότητα σε ορισμένους πονηρούς 

να εκμεταλλεύονται την άγνοια των 

πολλών είτε για να τους εξαπατούν 

αποκομίζοντας διάφορα οφέλη, είτε 

για να τους τρομοκρατούν.                                                                                                    

Π.χ. πολλές φορές πολλοί από εσάς 

έχουν λάβει κάτι παρόμοιο με το 

παρακάτω μήνυμα :  

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Θα διαγραφείς! Υπάρxουν πολλά μέλη που παραπονιούνται ότι το Facebook 

γίνεται πολύ αργό. Το αρχείο δείχνει ότι ο λόγος είναι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μη 

ενεργά μέλη Facebook και ακόμα πολλά νέα μέλη. Θα στέλνουμε αυτό το μήνυμα, για να 

δούμε εάν τα μέλη είναι ενεργά ή όχι, εάν εσύ είσαι ενεργός, παρακαλώ στείλε σε 15 

άλλους χρήστες χρησιμοποιώντας την αντιγραφή-επικόλληση για να δείξεις ότι εσύ είσαι 

ενεργός. Εκείνοι που δεν στείλουν αυτό το μήνυμα μέσα σε 2 εβδομάδες, θα διαγραφούν 

χωρίς δισταγμό για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος..." 

  



 Στην πραγματικότητα όμως…  

Το σχέδιο αυτό ξεκίνησε από κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι θέλησαν να 

εκδικηθούν διαγράφοντας μαζικά και με μορφή επιδημίας τους χιλιάδες 

χρήστες που χρησιμοποιούν ξαφνικά το facebook και το επιβαρύνουν 

υπερφορτώνοντας το σύστημα, με αποτέλεσμα το facebook να έχει γίνει 

πραγματικά αργό. 

Η αποστολή αυτού του μηνύματος εκλαμβάνεται ως spam δηλαδή 
κοπιαρισμένη αλληλογραφία (πιθανόν διαφημιστική) γεγονός που 
παραβαίνει τους κανόνες του facebook και ενεργοποιεί αυτόματα το 
σύστημα προστασίας για διαγραφή του εν λόγο λογαριασμού.  



ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 



Τι είναι πειρατεία ; 

Η ηλεκτρονική πειρατεία στο Internet είναι 

στην ουσία ίδια με την πειρατεία με υλικά 

μέσα - κλοπή της δημιουργικότητας κάποιων 

ανθρώπων. Όμως η πειρατεία στο Internet 

είναι δυνητικά μεγαλύτερης έκτασης γιατί 

επιτρέπει στη μουσική να αναπαραχθεί, ή 

μάλλον να κλωνοποιηθεί, να συμπιεστεί και 

να διανεμηθεί σε όλον τον κόσμο. 



Μορφές πειρατείας 

1. Χρήση ενός προγράμματος σε περισσότερους 

υπολογιστές καθ’ υπέρβαση της αδείας χρήσης. Η μορφή 

αυτή μπορεί να εκδηλώνεται ως: 

• Η αντιγραφή χωρίς άδεια χρήσης από ιδιώτες ή εταιρίες. 

• Η δήλωση μικρότερου από τον πραγματικό αριθμού 

εγκαταστάσεων σε μια εταιρεία που διαθέτει άδειες για 

έναν συγκεκριμένο αριθμό χρηστών υπολογιστών 

2. Πλαστογράφηση (πλήρης απομίμηση του προϊόντος) : η 
παράνομη αναπαραγωγή και πώληση λογισμικού με τέτοιο 
τρόπο ώστε να φαίνεται νόμιμο .   

3. Οnline :  To «κατέβασμα» (downloading) από το internet 

λογισμικού χωρίς τη ρητή άδεια του δικαιούχου.   



Αγορά μουσικής στο διαδίκτυο  

Είναι νόμιμη η αγορά μουσικής στο διαδίκτυο ;                                                               

Προς το παρόν όχι. Οι δισκογραφικές εταιρίες που έχουν τα 

δικαιώματα εκμετάλλευσης των τραγουδιών δεν έχουν 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών, και η 

νομοθεσία που θα καθορίζει το νομικό πλαίσιο και θα 

διασφαλίζει την ασφαλή και νόμιμη διακίνηση προϊόντων 

πνευματικής ιδιοκτησίας στο Internet δεν έχει τεθεί σε 

εφαρμογή. 

Ποιες οι συνέπειες της ηλεκτρονικής αγοράς 
μουσικής ;                                                  
 
Τα δισκοπωλεία, όπως και άλλου είδους καταστήματα, θα 
αντιμετωπίσουν την πρόκληση του Internet και θα πρέπει 
να προσαρμοσθούν στη νέα κατάσταση. Για παράδειγμα θα 
μπορούν να δημιουργήσουν χώρους όπου θα προσφέρουν 
τη δυνατότητα download τραγουδιών και να δημιουργούν 
CD με επιλεγμένο περιεχόμενο. Μην ξεχνάτε ότι στη νέα 
εποχή δεν θα λείπει κανένα τραγούδι από τα "ηλεκτρονικά" 
ράφια των δισκοπωλείων. 



Παράνομο λογισμικό 

Η πειρατεία λογισμικού είναι η 
αναρμόδια κατοχή ή και η χρήση του 
λογισμικού. Είναι ένα έγκλημα που 
δεν διαφέρει από την κλοπή 
λογισμικού από τα ράφια 
καταστημάτων. Όταν αγοράζετε 
λογισμικό, δεν γίνεστε ο κάτοχος των 
πνευματικών δικαιωμάτων. 
Ουσιαστικά αγοράζετε το δικαίωμα 
να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό υπό 
ορισμένους περιορισμούς που 
επιβάλλονται από τον κάτοχο των 
πνευματικών δικαιωμάτων, που είναι 
τυπικά και ο δημιουργός του 
λογισμικού.  



Ελεύθερο λογισμικό 

Το ελεύθερο λογισμικό ξεκίνησε την 
δεκαετία του 1960 στα πανεπιστήμια 
των Η.Π.Α. διότι φοιτητές 
πληροφορικής έγραφαν και 
αντάλλαζαν κώδικα μεταξύ τους χωρίς 
κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Αργότερα 
η πρακτική αυτή εξελίχτηκε σε ένα 
ολόκληρο παγκόσμιο κίνημα με σκοπό 
να αναπτύσσει, να χρησιμοποιεί και 
να προσφέρει δωρεάν λογισμικό για 
τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 
Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 
άρχισε να αλλάζει η στάση στην 
πρακτική αυτή διάδοσης και 
ελεύθερης ανταλλαγής λογισμικού.  



ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - 
ΠΗΓΕΣ 



Λογοκλοπή  

Με τον όρο λογοκλοπή ονομάζετε η ιδιοποίηση έργων ή 

ιδεών άλλων δημιουργών.  

Πρόκειται για λογοκλοπή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε 

ολόκληρο ή μέρος του έργου πολλές φορές ιδεών και 

άλλοτε αντιλήψεων άλλων δημιουργών παρουσιάζοντας τα 

ως δικά μας και μόνο δημιουργήματα. 

Πιο συγκεκριμένα λογοκλοπή έχουμε κάθε φορά που: 

1. Χρησιμοποιούμε ολόκληρο το έργο, λέξεις και ιδέες ενός άλλου δημιουργού χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή 

από την οποία αντλήσαμε τις πληροφορίες αυτές. 

2. Αντλούμε αυτούσιες φράσεις ή προτάσεις αρκετές φορές από κάποια πηγή χωρίς να το τονίζουμε και χωρίς να 

αναφέρουμε την πηγή από την οποία προέρχονται αυτά. 

3. Εκθέτουμε με δικό μας ύφος και τρόπο κάποια πληροφορία ή τα επιχειρήματα ενός δημιουργού-συγγραφέα, χωρίς 

να αναφερόμαστε απαραιτήτως στην πηγή. 

4. Τροποποιούμε δεδομένα από άλλες πηγές. 

5. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε την εργασία άλλου ατόμου είτε 

αναθέτουμε σε κάποιον άλλο να κάνει τη δική μας εργασία. 

  
 

Πώς να αποφύγουμε τη λογοκλοπή:  
 
Κατά τη επεξεργασία μιας εργασίας είναι απαραίτητο να δοθούν οι 
πηγές από τις οποίες έχουμε αντλήσει και επεξεργαστεί 
πληροφορίες. Είναι σημαντικό να παρέχουμε τέτοιες αναφορές για 
οτιδήποτε στοιχείο χρησιμοποιούμε στην εργασία μας. 
 



Οι άδειες χρήσης των creative commons 

    Η Creative Commons (CC) είναι μια μη 
κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην επέκταση 
του εύρους των πνευματικών έργων που είναι 
διαθέσιμα για να βασιστούν σε αυτά και άλλα έργα 
και να μοιραστούν νόμιμα. Η οργάνωση έχει εκδώσει 
διάφορες άδειες πνευματικών δικαιωμάτων γνωστές 
ως άδειες Creative Commons. Αυτές οι άδειες 
επιτρέπουν στους δημιουργούς να δηλώσουν εύκολα 
ποια δικαιώματα διατηρούν, και ποια δικαιώματα 
παραμερίζουν προς όφελος άλλων δημιουργών. Είναι 
δωρεάν, εύκολο στη χρήση και τη διαχείριση των 
αδειών πνευματικών δικαιωμάτων και μας παρέχει 
έναν απλό, τυποποιημένο τρόπο για να δώσει στο 
κοινό την άδεια να μοιραστούν και να 
χρησιμοποιήσουν την εργασία τους.  

  
Πώς μπορεί να ωφελήσουν εμένα (τον κάθε απλό χρήστη) τα creative commons; 



Χρησιμοποιούμενες άδειες 

 



Βιβλιογραφία  

Βιβλιογραφία είναι μια συστηματική καταγραφή πληροφοριών 

για βιβλία, οπτικοακουστικά υλικά και άλλες εκδόσεις 

συγκεντρωμένα σε σειρά, δίνοντας μας στοιχειά για τον 

συγγραφέα του βιβλίου, τον τίτλο του, την ημερομηνία αλλά και 

την περιοχή δημοσίευσης, τον εκδότη, τη σειρά, και το 

περιεχόμενο των πληροφοριών. 

Υπάρχουν βιβλιογραφίες πολλών ειδών καθώς μπορεί είτε να 

αναφέρονται στα έργα ενός μόνο συγγραφέα ή ενός θέματος είτε 

να περιέχουν στοιχεία για μια περιοχή κατά τη διάρκεια μιας 

χρονικής περιόδου. 

Τα είδη των βιβλιογραφιών χωρίζονται σύμφωνα με: 

 Α. Τη μορφή τους 

 Β. Το περιεχόμενο τους  

 Γ. Την έκταση τους  

 Δ. Το χρόνο κάλυψης 

 Ε. Την ταξινόμηση (αλφαβητική και χρονολογική σειρά) 

 Ζ. Τον τρόπο σύνταξης (άμεση και έμμεση βιβλιογραφία) 

 



Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΤΑ «ΕΜΠΕΙΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ  

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ, εκ του Artificial Intelligence) 
αναφέρεται στον κλάδο της επιστήμης υπολογιστών ο 
οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση και την υλοποίηση 
υπολογιστικών συστημάτων που μιμούνται στοιχεία της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς τα οποία υπονοούν έστω και 
στοιχειώδη ευφυΐα: μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή 
συμπερασμάτων, κατανόηση από συμφραζόμενα, επίλυση 
προβλημάτων κλπ.  

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί σημείο τομής μεταξύ 
πολλών πεδίων όπως της επιστήμης υπολογιστών, της 
ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της νευρολογίας, της 
γλωσσολογίας και της επιστήμης μηχανικών, με στόχο τη 
σύνθεση ευφυούς συμπεριφοράς, με στοιχεία 
συλλογιστικής, μάθησης και προσαρμογής στο περιβάλλον, 
ενώ συνήθως εφαρμόζεται σε μηχανές ή υπολογιστές 
ειδικής κατασκευής 



Υπολογιστές με ανεξέλεγκτο IQ 

Στην επιστημονική κοινότητα θεωρείται κάτι 
περισσότερο από βέβαιο ότι οι υπολογιστές θα 
ξεπεράσουν σε νόηση τον άνθρωπο και μάλιστα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη αυτή 
καθορίζεται από το γεγονός ότι οι υπολογιστές, σε 
αντίθεση με τον άνθρωπο, μοιράζονται τη γνώση 

τους αυτόματα.  

Πολλοί επιστήμονες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν 
να κατασκευάσουν υπολογιστές που θα μιμούνται 
τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου.  

Στο ερώτημα αν οι υπολογιστές θα αποκτήσουν ψυχή και συναισθήματα η απάντηση δεν 
είναι εύκολη, ούτε καν ορατή. Ο Άλμπερτ Φλόρες, καθηγητής Φιλοσοφίας, θεωρεί ότι 
ένας υπολογιστής, όσες ικανότητες και αν διαθέτει, κάνει μόνο αυτά για τα οποία έχει 
προγραμματιστεί. Η τεχνολογική πρόοδος είναι τόσο ραγδαία που κανείς δεν μπορεί να 
φανταστεί τι θα γίνει στη συνέχεια. 



Μία σκληρή θέση απέναντι στη νοημοσύνη 

      Υπάρχει μια φιλοσοφική άποψη στα πλαίσια της 
Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θέλει τις 
μηχανές να αποκτούν, κάποια μέρα, ιδιότητες 
που θα τους προσδώσουν όλα τα 
χαρακτηριστικά της πραγματικής νοημοσύνης. 
Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι οι 
ικανότητες για παραγωγικό ή επαγωγικό 
λογισμό, η αφηρημένη σκέψη, όπως επίσης και 
η συνείδηση. Πρόκειται για τη θέση της 
λεγόμενης Σκληρής Τεχνητής Νοημοσύνης 
(Strong Artificial Intelligence ή Strong AI - στο 
εξής ΣΤΝ).  

  

       Στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα έμπειρο σύστημα 
είναι ένα υπολογιστικό σύστημα το οποίο 
μιμείται την ικανότητα ενός εμπειρογνώμονα 
στη λήψη αποφάσεων.  



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Διάλογος  

Γρήγορη διαθεσιμότητα και ευκαιρία να αυτοπρογραμματιστεί  

Δυνατότητα να εκμεταλλευθεί ένα αξιοσημείωτο σύνολο γνώσης  

Αξιοπιστία  

Επεκτασιμότητα  

Παιδαγωγία  

Διατήρηση και βελτίωση των γνώσεων  

Νέοι τομείς που έχουν αγνοηθεί από την συμβατική πληροφορική  

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Η συλλογή γνώσης και η εξήγηση της σε κανόνες, δηλαδή μηχανικής 
γνώσης 

 





ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 

ΜΠΕΗ ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ ΓΙΟΝΑΝΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΞΕΚΟΥΚΗ ΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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