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       Τα δικαιώματα του χρήστη πρέπει να τηρούνται από όλους, ανεξάρτητα από 

ποια θέση κατέχει στο κράτος ο κάθε πολίτης.  
           Εάν οι χρήστες κατηγορηθούν για κάποιο ποινικό αδίκημα που διέπραξαν στο      

Διαδίκτυο, έχουν το δικαίωμα της προσφυγής σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου προθεσμίας,     

από ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο. 

      

 

 

          Τα δικαιώματα ενός δημιουργού μίας ιστοσελίδας είναι τα εξής: 
    

           Ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το πότε και πώς θα δημοσιεύσει     

το έργο του. Όμως ο δημιουργός έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με το έργο του πριν και     

μετά την πώλησή του. 

            

            

 
          

          Παρομοίως, σε σχέση με τα δικαιώματα του χρήστη είναι και  οι άδειες των 

    Creative Commons. Oι άδειες των Creative Commons αποτελούν το 

    δημοφιλέστερο τύπο αδειών, που εφαρμόζεται σε διάφορες περιπτώσεις όπου ο 

    δημιουργός του έργου δεν επιθυμεί να διατηρήσει το αποκλειστικό δικαίωμα της 

    εμπορικής χρήσης που διαθέτει. 

 

 

         Επίσης, όταν κάποιος δημοσιεύει κάτι στο διαδίκτυο, ο καθένας μπορεί να το 

    κλέψει ή να το ανεβάσει στην δικιά του σελίδα χωρίς να ρωτήσει τον πραγματικό 

    δημιουργό. 

 

 

 

 

         ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΩΝ CREATIVE COMMONS EINAI: 

 

 
 Προσφέρονται δωρεάν μέσω διαδικτύου 
 Δεν είναι αποκλειστικές 
 Επιτρέπουν την ανταλλαγή μέσω διαδικτύου. 
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            ΤΑ 3 ΜΕΡΗ ΤΩΝ CREATINE COMMONS EINAI: 

 

 
• Εισαγωγικό περιεχόμενο 
• Νομικό περιεχόμενο 
• Τεχνολογικό περιεχόμενο. 
 
 

 
 

        Εκτός από τα Creative Commons είναι παρόμοια και η πειρατεία στο      

Ιντερνετ.  Ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια που καλείτε να αντιμετωπίσει η     

μουσική βιομηχανία στην ανάπτυξη της  ηλεκτρονικής διανομής μουσικής είναι η     

"ηλεκτρονική μουσική πειρατεία". 

 

 

        Η γνωστότερη πειρατεία των τραγουδιών, είναι σε αρχεία μορφής MP3 και     

μέσω διαδικτύου, χωρίς την πληρωμή σε αυτούς που επένδυσαν στην δημιουργία     

αυτών των τραγουδιών. 

 

        Αλλά την διακίνηση αυτήν την κάνουν οι ίδιοι οι χρήστες, με αποτέλεσμα να     

είναι αδύνατο να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Οι κυβερνήσεις και οι     

μεγάλες εταιρίες περνούν στην αντεπίθεση για την αντιμετώπιση του φαινομένου     

αυτού. 
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        Τέλος, υπάρχει και η πνευματική και η δημιουργική ιδιοκτησία. 

 

 

      Η δημιουργικότητα είναι μια έννοια που συνδέεται με την καινοτομία και έχει     

οριστεί με ποικίλους τρόπους. Για παράδειγμα, ''ως δημιουργικότητα'' ορίζεται η   

ικανότητα του ατόμου να παράγει νέες και πρωτότυπες ιδέες, να έχει ενοράσεις, να    

μετασχηματίζει και να ανακαλύπτει, να κατασκευάζει αντικείμενα, τα οποία    

αναγνωρίζονται από τους ειδικούς ότι έχουν ξεχωριστή επιστημονική, αισθητική,    

κοινωνική ή τεχνολογική αξία. 

 

      

      Πνευματική ιδιοκτησία ή πνευματικά δικαιώματα ονομάζονται τα αποκλειστικά    

δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών. Παραχωρούνται από τον νόμο για    

ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους την χρήση των έργων χωρίς την    

άδειά του δημιουργού. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: 
 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ: 
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                              ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ 
                                             & 

                                         ΚΟΡΑΚΗ 
                       ___________________________ 
 
                          TOY CREATIVE COMMONS: 

                                      ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ 

                                                          & 

                                             ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

                         ____________________________________ 

 

                           ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: 
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                                       ΛΙΑΣΚΟΥ 
                                             & 

                                   ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
                                             & 

                                    ΚΑΡΥΔΑΚΗ 
                           _____________________ 
 
             ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: 

                                        ΓΙΑΝΝΕΤΑ 
                      _____________________________ 
 
                                         -ΜΠΗΛΙΩ- 

 
                                          ΚΡΙΚΕΛΑ    

                           ________________________ 
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                              ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

                                        ΛΕΓΑΚΗ 

                                              & 
                                        ΧΑΡΙΣΙΑ 

                                    ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 


