
Επζμβαςη ςε ψηφιακά αρχεία – 
Πνευματικά Δικαιϊματα 



Ιςχφων Νόμοσ 

Το ελλθνικό ςφνταγμα προβλζπει ειδικι νομοκεςία και κυρϊςεισ ςτο 
κζμα τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Ο νομόσ υπ’ αρικμόν 2121/1993 είναι 
αυτόσ ο οποίοσ βρίςκεται ςε ιςχφ από τισ 4 Μαρτίου 1993 μζχρι και ςιμερα 
με οριςμζνεσ μικρζσ μεταβολζσ. Αποτελείται από 77 άρκρα ςτα οποία γίνεται 
ςαφζσ πωσ οι πνευματικοί δθμιουργοί, με τθ δθμιουργία του ζργου, 
αποκτοφν πάνω ς’ αυτό πνευματικι ιδιοκτθςία. Η ιςχφσ του παραπάνω 
δικαιϊματοσ  διαρκεί ζωσ και εβδομιντα χρόνια μετά τον κάνατο του 
δθμιουργοφ. Οι παραβάτεσ του νόμου τιμωροφνται με βάςθ  το φψοσ του 
αδικιματοσ με χρθματικό πρόςτιμο από 1.000 ζωσ 30.000 ευρϊ. 



Κίνητρα για την παραβίαςη πνευματικήσ 
ιδιοκτηςίασ 

 Ποικίλα είναι τα κίνθτρα για να προβεί κάποιοσ ςε παραβατικζσ 
ενζργειεσ εισ βάροσ των δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Μερικά 
από τα πιο ςυνικθ είναι τα παρακάτω: 

 Ανωνυμία: Για τθν παράνομθ μεταφόρτωςθ ζργων δεν απαιτείται 
εξακρίβωςθ ςτοιχείων 

 Χρθςιμότθτα: Το νόμιμο προϊόν ςυνοδεφεται από διάφορουσ 
τρόπουσ περιοριςμοφ τθσ νόμιμθσ χριςθσ ι ενοχλθτικά διαφθμιςτικά 
μθνφματα που αφαιροφνται από το πειρατικό προϊόν κακιςτϊντασ το ζτςι 
πιο επικυμθτό για τον τελικό καταναλωτι. 

 

 



 Τιμολόγθςθ: Η φπαρξθ απροκυμίασ ι αδυναμίασ πλθρωμισ του 
χρθματικοφ αντιτίμου  που ορίηεται από τουσ νόμιμουσ πωλθτζσ. 

 

 Μθ διακεςιμότθτα: Η απουςία διάκεςθσ του προϊόντοσ από τον νόμιμο 
πωλθτι ςτθ χϊρα του τελικοφ καταναλωτι. 

 

 Εμπειρία αγοράσ: Η διάκεςθ του προϊόντοσ από τουσ νόμιμουσ πωλθτζσ 
πραγματοποιείται με ζνα μθ φιλικό προσ το χριςτθ ςφςτθμα αγοράσ. 

 

 

 



Ποια προγράμματα χρηςιμοποιοφνται 

  Μεγάλθ ποικιλία ψθφιακϊν προγραμμάτων μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν με ςκοπό τθν επεξεργαςία / αλλοίωςθ φωτογραφιϊν 
και ιχου. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν: 

• Adobe Photoshop 

• Paint Tool Sai 

• Adobe Illustrator 

• Audacity 

• Adobe Audition 

 
 



 Παρακάτω ακοκλουκεί μία αναπαράςταςθ παρζμβαςθσ ςε οπτικό 
υλικό. Στο παράδειγμα μασ προςπακοφμε να αφαιρζςουμε ζνα αντικείμενο 
από μια φωτογραφία. 







Δικαζηικές διαμάχες 





Ηθικοί φραγμοί 

 Η παραβίαςθ τθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ είναι κάτι τόςο νομικά 

όςο και θκικά εςφαλμζνο, αφοφ το παραβάτθσ ςτρζφεται εναντία ςτισ 
κοινωνικζσ και θκικζσ αξίεσ του. Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν οριςμζνοι 
«θκικοί φραγμοί» που αποτρζπουν το άτομο από τθν παραβίαςθ κεμάτων 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

 Σεβαςμόσ ςτισ ϊρεσ εργαςίασ του πνευματικοφ ιδιοκτιτθ. 

 Τιμιότθτα 

 Αξιοπρζπεια και αυτοςεβαςμόσ 

 Αίςκθμα δικαίου 
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