
16
ο
 Πανελλήνιο Σσνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 

 «Ο ανθρώπινος παράγονηας ζηη διαμόρθωζη ηης ζημερινής και ηης μελλονηικής βιβλιοθήκης» 

 

1-3 Οθησβξίνπ 2007 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1/18 

«Οι ελληνοποιημένες Άδειες Creative Commons» 
 

Γιονσζία Καλλινίκοσ  

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα  

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Ννκηθή ρνιή.  

E: kallinikoudionysia@yahoo.gr 
 

Θεόδωρος Καρούνος 

Δηδηθφο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο  

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ.  

E: karounos@mail.ntua.gr 

 

Μαρίνος Παπαδόποσλος 

Γηθεγφξνο J.D., M.Sc. 

URL: www.marinos.com.gr   
E: marinos@marinos.com.gr 

 

 

Δηζαγσγή 
 

Πνηνη είλαη νη κεραληζκνί εθείλνη πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ηελ απνδνηηθφηεξε 

πξνζηαζία γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζην 

δηαδίθηπν; Γχν είδε ηεο πξνζηαζίαο είλαη 

ζήκεξα εθηθηά. Σν πξψην αθνξά ζηελ 

παξαδνζηαθή πξνζηαζία ηνπ λφκνπ, δειαδή ην 

λνκηθφ πιαίζην πξνζδηνξίδεη έλα ρψξν ζηνλ 

θπβεξλνρψξν φπνπ άιινη δελ επηηξέπεηαη λα 

εηζαρζνχλ θαη ηηκσξεί απηνχο πνπ παξά ηελ 

ηζρχνπζα απαγφξεπζε απνπεηξψληαη ή/θαη 

επηηπγράλνπλ λα εηζαρζνχλ παξαλφκσο θαη λα 

ηδηνπνηεζνχλ ή λα θάλνπλ νπνηαδήπνηε άιιε 

ρξήζε πξντφλησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Ζ δεχηεξε 

κνξθή πξνζηαζίαο αθνξά ζηε ιήςε ησλ 

θαηαιιήισλ κέηξσλ γηα ηελ παξεκπφδηζε, ηε 

θξαγή ηεο αλεπηζχκεηεο εηζφδνπ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκέλν ρψξν ζηνλ θπβεξλνρψξν ζηνλ 

νπνίν απνζέηνπλ νη δηθαηνχρνη έξγα 

ππαγφκελα ζηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Ζ 

δεχηεξε κνξθή πξνζηαζίαο ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη θαηαλνεηή σο έλαο ηερλνινγηθφο 

θξάθηεο ν νπνίνο σο επί ην πιείζηνλ έρεη ηελ 

κνξθή ινγηζκηθνχ θψδηθα (software) πνπ 

εκπνδίδεη ηνπο αλεπηζχκεηνπο θαη 

θαθφβνπινπο ρξήζηεο πνπ επηβνπιεχνληαη ηα 

έξγα δηαλνίαο ησλ δεκηνπξγψλ βξηζθφκελα 

ζην δηαδίθηπν.
1
  

 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο θάλνπκε ρξήζε 

ηφζν ηνπ λφκνπ φζν θαη ίδησλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ αγαζψλ καο. Γηα 

παξάδεηγκα, ιακβάλνπκε ζπλήζσο επαξθή θαη 

πξνιεπηηθά κέηξα θχιαμεο ηεο θαηνηθίαο καο 

πνπ θαζηζηνχλ δπζρεξή ηελ αλεπηζχκεηε 

είζνδν ζ’ απηήλ ησλ θιεθηψλ, θαη 

πξνζθεχγνπκε ζε λνκηθά κέηξα είηε πξφιεςεο 

είηε δίσμεο ζε πεξίπησζε παξάλνκεο εηζφδνπ 

θαη θινπήο ηεο πεξηνπζίαο ζηνλ ζπίηη καο. 

Σφζν ε ρξήζε ηνπ λφκνπ φζν θαη ε ιήςε ίδησλ 

κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο θαη 

ησλ έλλνκσλ αγαζψλ καο έρνπλ ρξεκαηηθφ 

                                                 
1 Lawrence Lessig, Code version 2.0, Basic Books, New 

York, 2006, ζ. 169, (δηαζέζηκν online ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

άδεηαο Creative Commons BY-SA) ζε URL: 
http://codev2.cc [ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 2007] 

mailto:kallinikoudionysia@yahoo.gr
mailto:karounos@mail.ntua.gr
http://www.marinos.com.gr/
mailto:marinos@marinos.com.gr
http://codev2.cc/
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θφζηνο. Γπζηπρψο, ην πξνζδνθψκελν φθεινο 

απφ ηελ ρξεκαηηθή επηβάξπλζή καο γηα ηε 

ρξήζε είηε ηεο πξψηεο είηε ηεο δεχηεξεο 

κνξθήο πξνζηαζίαο δελ είλαη νχηε απαξαίηεηα 

ην ίδην γηα θάζε κία απφ απηέο νχηε εχθνια 

πξνβιέςηκν γηα νπνηαδήπνηε εθ ησλ δχν 

κνξθψλ πξνζηαζίαο.    

 

ην δηαδίθηπν ε βέιηηζηε πξνζηαζία ησλ 

έλλνκσλ αγαζψλ, θαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ δηαλνίαο 

ππαγφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο 

ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, επηηπγράλεηαη 

κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ ηεο πξψηεο θαη ηεο 

δεχηεξεο κεζφδνπ πξνζηαζίαο, δειαδή 

ζπλδπάδνληαο ην λφκν θαη ηελ ηερλνινγία 

θξαγήο ηεο πξφζβαζεο ή/θαη ειεγρφκελεο 

ρξήζεο ησλ έξγσλ. ην δηαδίθηπν, ην θξίζηκν 

δήηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ζσζηήο 

αλαινγίαο λφκνπ θαη ηερλνινγίαο έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ρξεκαηηθφ 

θφζηνο γηα ηνλ δηθαηνχρν. Έρεη θαη’ 

επαλάιεςε παξαηεξεζεί φηη ην θφζηνο ρξήζεο 

ηερλνινγηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ν ρξφλνο 

επίηεπμεο ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο 

βαίλνπλ ζήκεξα ζπλερψο κεηνχκελα 

ζπγθξηηηθά κε ην ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο 

ρξήζεο ηνπ λφκνπ θαη ηνλ δηνγθνχκελν ρξφλν 

επέιεπζεο ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο 

απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ δηθαηνχρνπ 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηε Γηθαηνζχλε γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζβαιιφκελνπ έλλνκνπ 

αγαζνχ ηνπ.  

Ο ζπλδπαζκφο λφκνπ θαη ηερλνινγίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εδξάδεηαη 

ζε κία ηδηφηππε ζρέζε κεηαμχ ηνπο πνπ γηα 

πνιινχο είλαη ζπγθξνπζηαθή. Τπάξρνπλ 

πνιινί πνπ πξεζβεχνπλ φηη ε πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία είλαη ζε κφληκε ζχγθξνπζε κε ηελ 

ηερλνινγία. Γειαδή πξεζβεχνπλ φηη φηαλ 

εληζρχεηαη ν λφκνο ελψ παξάιιεια θξαηείηαη 

ζηάζηκε ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, εληζρχεηαη 

ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Αληίζηξνθα, φηαλ 

εληζρχεηαη ε ηερλνινγία—ηδηαίηεξα ε ςεθηαθή 

ηερλνινγία αλαπαξαγσγήο έξγσλ—ελψ 

παξάιιεια θξαηείηαη ζηάζηκε ε εμέιημε ηνπ 

λφκνπ, ηφηε ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

απνδπλακψλεηαη.
2
  

 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ νξζφηεηα ηεο άπνςεο 

απηήο πεξί ζπγθξνπζηαθήο ζρέζεο λφκνπ θαη 

ηερλνινγίαο—θαηά ηε γλψκε κνπ πξφθεηηαη 

γηα επίθαζε—ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο φζν θαη 

ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηνχλ 

ελαξγέζηεξν πάλησλ ην γεγνλφο φηη ελψ ζηνλ 

αλαινγηθφ θφζκν ε θαζεκεξηλή καο δσή είλαη 

λνεηή θαη ρσξίο ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζηνλ 

ςεθηαθφ θφζκν πνπ δνχκε πιένλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ε θαζεκεξηλή καο δσή είλαη 

αδηαλφεηε ρσξίο ηελ πξνζηαζία ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Δλψ ε πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία ξχζκηδε αξρηθά έλα πεξηνξηζκέλεο 

έθηαζεο κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο, 

ζήκεξα ε εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο 

έρεη δηεπξχλεη ην πεδίν ξπζκηζηηθήο δξάζεο 

                                                 
2 Lawrence Lessig, ibid., 2006, ζ. 172. 
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ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε βαζκφ πνπ 

απηή λ’ άπηεηαη πιένλ ζρεδφλ θάζε λνεηήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή.  

 

Σν γεγνλφο απηφ καο θάλεη λα πξεζβεχνπκε 

φηη βξηζθφκαζηε ζε κία πεξίνδν φπνπ ε 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία είλαη επίθαηξε φζν 

πνηέ. Γηάγνπκε ηελ πεξίνδν φπνπ ε 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πξνζηαηεχεηαη φζν 

πνηέ απφ ηελ επνρή ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ θαη 

απηφ θπξίσο ράξε ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. 

Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε κέηξσλ απνθιεηζκνχ 

ή/θαη ειεγρφκελεο ρξήζεο έξγσλ καο παξέρεη 

ζήκεξα φια εθείλα ηα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ 

λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην δηαδίθηπν.
3
 Τπφ 

απηέο ηηο ζπλζήθεο, ινηπφλ, δελ ζα έπξεπε λα 

καο απαζρνιεί ην εξψηεκα πψο ν λφκνο 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζ’ απηφ ηνλ πιήξε 

έιεγρν ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ζην 

δηαδίθηπν. Σν ζσζηφ εξψηεκα πνπ πξέπεη λα 

καο απαζρνιήζεη είλαη αλ απηφο ν εθηθηφο, 

πιένλ, πιήξεο έιεγρνο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζην δηαδίθηπν είλαη ζεκηηφο.  

 

Ο πιήξεο έιεγρνο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη 

ζεκηηφο;  
 

Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζην λφκν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη 

φηη, αλ θαη είλαη ζρεδηαζκέλνο ελ κέξεη γηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηνπο δεκηνπξγνχο, ε πξνζηαζία 

                                                 
3 Lawrence Lessig, ibid., 2006, ζ. 175.  

 

πνπ παξέρεη δελ ζρεδηάζηεθε λα είλαη ηέιεηα. 

Ζ πξνβιεπφκελε ζην λφκν πξνζηαζία ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο δελ ρνξεγεί ζην 

δηθαηνχρν πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηνπ έξγνπ ηνπ ζε φιεο ηηο 

πηζαλέο ρξήζεηο ηνπ. ρεδφλ ζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη πεξηνξηζκνχο ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ 

δηθαηνχρνπ. Ο πιήξεο έιεγρνο ηνπ έξγνπ δελ 

είλαη ν έιεγρνο ζηνλ νπνίν ν λφκνο απνζθνπεί 

θαη πνπ έρεη εμαζθαιίζεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαη απνδψζεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
4
 Οη πεξηζζφηεξνη 

πεξηνξηζκνί ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο  

ηδηνθηεζίαο ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπνξηθή 

ρξήζε απηψλ θαη αθνξνχλ επί ην πιείζηνλ 

ζηελ επηηξεπφκελε κε εκπνξηθή ρξήζε ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ππφ ηελ έλλνηα φηη 

φιεο νη άιιεο κε εκπνξηθέο ρξήζεηο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο εθηφο απφ ηνπο 

λφκηκνπο πεξηνξηζκνχο, δελ είλαη 

επηηξεπφκελεο ρσξίο ηελ πξνγελέζηεξε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Απηή ε αληίιεςε ζην λφκν γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

είλαη κηα θαζαξή απεηθφληζε ηεο 

παξαδνζηαθήο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα δεδνκέλα ηνπ 

αλαινγηθνχ θφζκνπ. Φαίλεηαη, φκσο, φηη ε 

αληίιεςε απηή ζηνλ λφκν δελ κπνξεί λα 

ηαηξηάμεη ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ ςεθηαθνχ 

θφζκνπ. 

 

                                                 
4 Lawrence Lessig, ibid., 2006, ζ. 180. 
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Δηδηθφηεξα, ε αληίιεςε απηή ζην λφκν δελ 

ελαξκνλίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο πνπ 

θαζίζηαηαη εθηθηή ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο έρνπλ 

δψζεη ζε έλα επξχ θάζκα πηζαλψλ 

δεκηνπξγψλ ηελ ηθαλφηεηα λα γίλνπλ 

πξαγκαηηθνί δεκηνπξγνί θαη δηθαηνχρνη 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Υάξε ζηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο θαη ζην δηαδίθηπν, νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ρακεινχ θφζηνπο 

κέζα γηα καδηθή επηθνηλσλία θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα μππλήζνπλ απφ ην ιήζαξγν ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ πνπ νη άιινη ηξφπνη καδηθήο 

επηθνηλσλίαο ηνπο έρνπλ πξνθαιέζεη. Ζ 

αθχπληζε απφ ην ιήζαξγν ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ πνπ κεηνπζηψλεηαη ζε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζην δηαδίθηπν ππφθεηηαη 

αλαπφθεπθηα ζην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
5
 ην 

βαζκφ πνπ απηή ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη θαη 

εκπλέεηαη απφ ηα έξγα δηαλνίαο άιισλ, ε 

ρξήζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη αλαγθαία έηζη 

ψζηε ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ λα βξίζθεη λφκηκε δηέμνδν. Οη 

άδεηεο Creative Commons δεκηνπξγήζεθαλ γη’ 

απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ.  

 

Ζ αμία κίαο ηδέαο δελ κεηψλεηαη 

φηαλ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη.  
 

                                                 
5 Lawrence Lessig, ibid., 2006, ζ. 194. 
 

Πεγή έκπλεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

Creative Commons είλαη ην πεξηερφκελν 

επηζηνιήο ηνπ ηξίηνπ Πξνέδξνπ ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Thomas Jefferson πξνο 

ηνλ Isaac McPherson ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1813, 

ζηελ νπνία ν Jefferson πξνζεγγίδνληαο ηελ 

έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ ηδεψλ—ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζα ιέγακε ζήκεξα—

δηαηππψλεη ηελ άπνςε νηη ε αμία κηάο ηδέαο 

δελ κεηψλεηαη φηαλ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη.
6
  

 

ηα ιφγηα ηνπ Thomas Jefferson ζηελ ελ ιφγσ 

επηζηνιή, «Απηφο πνπ ιακβάλεη κηα ηδέα απφ 

εκέλα, εκπλέεηαη ρσξίο εγψ λα ράλσ ηελ ηδέα. 

Απηφο πνπ αλάβεη ην θεξί ηνπ απφ ην δηθφ κνπ, 

θσηίδεηαη ρσξίο λα κε ζπζθνηίδεη»
7
 είδε ν 

Καζεγεηήο Ννκηθήο Lawrence Lessig ηελ 

θεληξηθή ηδέα ησλ Creative Commons, δειαδή 

ηελ επξχηαηα, πιένλ, δηαδεδνκέλε αληίιεςε 

φηη ε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ή ε δηάδνζε ηνπ έξγνπ ησλ 

δεκηνπξγψλ γίλεηαη ζήκεξα, ζηελ ςεθηαθή 

επνρή θαη θνηλσλία ησλ δηαδηθηπαθψλ 

επηθνηλσληψλ, κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, φηαλ 

κέξνο απφ ην πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα ησλ 

δεκηνπξγψλ ππνρσξεί πξνο φθεινο ησλ 

ρξεζηψλ ή ησλ άιισλ δεκηνπξγψλ. Ζ κέγηζηε 

δηάδνζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ έξγσλ ή ε 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ επηηπγράλεηαη ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν 

                                                 
6 Lawrence Lessig, ibid., 2006, ζ. 182, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

επηζηνιή ηνπ Thomas Jefferson ζηνλ Isaac McPherson, ζε 
επαλέθδνζε Writings of Thomas Jefferson 1790-1826, 

vol.6, edited by H. A. Washington (1854), 180-1.  

 
7 “He who receives an idea from me, receives instruction 

himself without lessening mine; as he who lites his taper at 

mine, receives lite without darkening me” 
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κε ηε δηάζεζε ησλ εμνπζηψλ αλαπαξαγσγήο, 

κεηαβνιήο θαη δηάζεζεο ηνπ έξγνπ.
8
  

 

Δλ φςεη απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, νη φξνη δηάζεζεο 

ησλ εμνπζηψλ ηνπ δεκηνπξγνχ είλαη 

απαξαίηεην λα εθθξάδνληαη κε ζαθή θαη ξεηφ 

ηξφπν πξνζδηνξηδφκελν ζε ζπκβαηηθφ πιαίζην. 

Απηφ ην ζπκβαηηθφ πιαίζην πξνζδηνξίδνπλ νη 

άδεηεο Creative Commons έθδνζεο 2.5. κε ην 

νπνίν αζρνιήζεθε ε Η3 Οκάδα Δξγαζίαο ηνπ 

e-Business Forum ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο 

ζπγθξηηηθήο κειέηεο εθαξκνγήο ησλ αδεηψλ 

Creative Commons θαη ησλ αδεηψλ ειεχζεξνπ 

ινγηζκηθνχ GPL & LGPL ζε ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ Διιάδα. ηφρνο 

ηεο ελ ιφγσ Οκάδαο Δξγαζίαο είλαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αδεηψλ 

Creative Commons ππφ ην πξίζκα ηεο 

Διιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηφζν ην πεξηερφκελν ησλ αληίζηνηρσλ 

πξσηφηππσλ Ακεξηθαληθψλ αδεηψλ φζν θαη ηε 

λνκηκνπνηεηηθή βάζε αιιά θαη ηνλ ζθνπφ ηεο 

πξσηφηππεο δεκηνπξγίαο ηνπο.
9
  

 

Ζ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ειιελνπνηεκέλσλ αδεηψλ Creative Commons 

είλαη θαηεμνρήλ ηερλν-λνκηθφ εγρείξεκα αθνχ 

πέξαλ ηεο δηακφξθσζεο ηνπ λνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπο κε έξεηζκα θπξίσο ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζην ελνρηθφ 

                                                 
8 Lawrence Lessig, ibid., 2006, ζ. 182 επ.  
 
9 Σν παξαγφκελν έξγν ηεο I3 Οκάδα Δξγαζίαο ζην e-

Business Forum είλαη δηαζέζηκν ζην URL: 
http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.

php?ctn=97&language=el [ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 

2007]. 
 

δίθαην, ε ιεηηνπξγία ησλ αδεηψλ απηψλ 

πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε κεηα-δεδνκέλσλ (meta-

tags θαη meta-data) πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ έξγσλ ηα νπνία δηαηίζεληαη 

θαη δηαδίδνληαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαηφπηλ 

ελεξγνπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Οη 

εθαξκνγέο απηέο θαζηζηνχλ εθηθηφ ηνλ εχθνιν 

εληνπηζκφ ηεο δηάδνζεο ησλ έξγσλ πνπ 

πξνζηαηεχνληαη κε ηηο άδεηεο Creative 

Commons ή/θαη ηελ ελδερφκελε πεξαηηέξσ 

δηακφξθσζή ηνπο ππφ ηνπο φξνπο ησλ αδεηψλ 

απηψλ. 

 

Σα ηξία κέξε ησλ αδεηψλ 

Creative Commons. 
 

Κάζε άδεηα Creative Commons απαξηίδεηαη 

απφ ηξία κέξε:  

1. ην Commons Deed, ην εηζαγσγηθφ κέξνο 

2. ην Legal Code, ην λνκηθφ κέξνο 

3. ηα meta-data, ην ηερλνινγηθφ κέξνο 

 

Σν πξψην κέξνο νλνκαδφκελν Commons 

Deed—εηζαγσγηθφ κέξνο—ζπλίζηαηαη ζε 

πεξηιεπηηθή δηαηχπσζε ζε απιή γιψζζα, έηζη 

ψζηε λα είλαη εχιεπηε θαη απφ κε λνκνκαζείο, 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο άδεηαο, δειαδή ησλ 

ρξήζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ ε άδεηα επηηξέπεη. Σν  

εηζαγσγηθφ κέξνο δελ ππνθαζηζηά ζε θακία 

πεξίπησζε ηελ πιήξε θαη αλαιπηηθή 

δηαηχπσζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ ε 

άδεηα επηηξέπεη φπσο απηή πεξηιακβάλεηαη ζην 

δεχηεξν κέξνο ηεο άδεηαο. Κνληνινγίο, ην 

Commons Deed είλαη κηα ζχλνςε ηεο άδεηαο 

πνπ πξνεγείηαη ηεο δηαηχπσζεο ηνπ πιήξνπο 

http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=97&language=el
http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=97&language=el
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πεξηερνκέλνπ ηεο άδεηαο, κε ζθνπφ λα θαζηζηά 

ζαθέο ζην κε λνκνκαζή δεκηνπξγφ ην είδνο 

ησλ ρξήζεσλ ηνπ έξγνπ πνπ ε άδεηα επηηξέπεη, 

θαη έηζη λα βνεζά ην δεκηνπξγφ λα επηιέμεη 

ηελ θαηαιιειφηεξε γη’ απηφλ άδεηα.  

 

Σν εηζαγσγηθφ κέξνο ησλ αδεηψλ Creative 

Commons πεξηιακβάλεη ηα εμήο εηδηθφηεξα 

ζηνηρεία:   

1. Σελ θσδηθνπνηεκέλε νλνκαζία ηεο άδεηαο 

2. Σηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηνπ έξγνπ 

βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο άδεηαο.  

3. Σνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο 

επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο ηνπ έξγνπ. Γηα 

ηελ εχιεπηε θαη γξήγνξε θαηαλφεζε ησλ 

επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ ππφ ηνπο 

πξνζδηνξηδφκελνπο φξνπο, γίλεηαη 

ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηφζν ζπκβνιηθψλ 

απεηθνλίζεσλ φζν θαη ιεθηηθψλ 

δηαηππψζεσλ πνπ εξκελεχνπλ ην λφεκα 

ησλ ζπκβνιηζκψλ. 

4. Ννκηθή επηθχιαμε πεξί ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο άδεηαο πνπ αθνξά:  

a. ηελ ππνρξέσζε ησλ κεξψλ γηα ζαθή 

θαη πιήξε επεμήγεζε θαη θαηαλφεζε 

ησλ φξσλ θαη λνεκάησλ ηεο άδεηαο 

πξηλ ηελ απνδνρή θαη ρξήζε ηεο.  

b. ην δηθαίσκα ησλ κεξψλ λα 

παξαηηεζνχλ κεηαγελέζηεξα απφ ηνπο 

δεζκεπηηθνχο φξνπο ηεο άδεηαο γηα 

ηελ επηηξεπφκελε ρξήζε έξγνπ, 

εθφζνλ ζπληξέρεη ε ζπλαίλεζε ηνπ 

δεκηνπξγνχ ή ηνπ δηθαηνχρνπ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο επί ηνπ έξγνπ.  

c. ηελ ππεξίζρπζε ησλ λφκηκσλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, φπσο απηνί πξνθχπηνπλ 

απφ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ.  

 

Σν δεχηεξν κέξνο νλνκαδφκελν Legal Code—

λνκηθφ κέξνο—ζπλίζηαηαη ζε πιήξε θαη 

αλαιπηηθή δηαηχπσζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ έξγνπ 

πνπ ε άδεηα επηηξέπεη. Σν κέξνο απηφ ηεο 

άδεηαο είλαη δηαηππσκέλν ζε γιψζζα λνκηθή, 

φπσο απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε 

θείκελν ζχκβαζεο δηακνξθσκέλν απφ 

δηθεγφξνπο.  

 

Σν λνκηθφ κέξνο ησλ αδεηψλ Creative 

Commons πεξηιακβάλεη ηα εμήο εηδηθφηεξα 

ζηνηρεία:   

1. Ννκηθή επηθχιαμε γηα ηελ επζχλε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ Creative Commons 

αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο άδεηαο.  

2. Οξηζκνχο ησλ ελλνηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ άδεηα. Ο θάζε 

νξηζκφο ησλ ειιελνπνηεκέλσλ αδεηψλ 

δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ ελλνηψλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ειιεληθφ δίθαην 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

3. Νφκηκε επηθχιαμε ππέξ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην ειιεληθφ δίθαην 

λφκηκσλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

θαη εζηθνχ δηθαηψκαηνο—θαη ησλ 

απνξξεφλησλ εμ απηψλ εμνπζηψλ—ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  
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4. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηηξεπφκελσλ 

ρξήζεσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ 

άδεηα.  

5. Πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

άδεηα. Υξήζε ηνπ έξγνπ ρσξίο ηελ ηήξεζε 

ησλ πεξηγξαθφκελσλ πεξηνξηζκψλ 

ζπληζηά κε λφκηκε ρξήζε πνπ δελ κπνξεί 

λα ζεκειησζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο άδεηαο.  

6. Ννκηθή επηθχιαμε ππέξ ηνπ ρνξεγνχληνο 

ηελ άδεηα γηα πεξηνξηζκφ ηεο επζχλεο ηνπ 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο άδεηαο.  

7. Πξφβιεςε γηα ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

άδεηαο, αιιά θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

παχζεο ηεο ηζρχνο απηήο κε θαηαγγειία 

ηεο.  

8. Γεληθνχο, θαηαιεθηηθνχο φξνπο ηεο 

άδεηαο.  

9. Ννκηθή επηθχιαμε θαη πεξηνξηζκφ ηεο 

επζχλεο ππέξ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

Creative Commons θαη δήισζε 

πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ επί ζηνηρείσλ 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ Creative Commons.  

10. Παξάζεζε ζηνηρείσλ γηα απεπζείαο 

ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ην λνκηθφ 

πξφζσπν Creative Commons. ε θάζε 

ηέηνηα ελδερφκελε επηθνηλσλία, ην λνκηθφ 

πξφζσπν Creative Commons Org. 

απεπζχλεη ηε δηεμαγσγή ηεο επηθνηλσλίαο 

απηήο ζηνπο έρνληεο θαηά ηφπν—ρψξα—

ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ αδεηψλ Creative 

Commons.  

 

Σν ηξίην—ηερλνινγηθφ—κέξνο απαξηίδεηαη 

απφ ηα κεηα-δεδνκέλα (meta-tags θαη meta-

data) ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

έξγσλ ηα νπνία δηαηίζεληαη θαη δηαδίδνληαη 

ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

αδεηψλ απηψλ. Σα κεηα-δεδνκέλα ζπληζηνχλ 

ην ηερλνινγηθφ κέξνο ησλ αδεηψλ απηψλ θαη 

φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ πθίζηαληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζπλαξηψκελα ζην ιεθηηθφ, 

ζπκβαηηθφ, πεξηερφκελν ησλ αδεηψλ.  

 

Υαξαθηεξηζηηθά ησλ αδεηψλ 

Creative Commons.  
 

Οη άδεηεο Creative Commons:  

 πξνζθέξνληαη δσξεάλ κέζσ δηαδηθηχνπ, 

ηφζν ζην λνκηθφ φζν θαη ζην ηερλνινγηθφ 

ηνπο κέξνο.  

 δελ είλαη απνθιεηζηηθέο, ππφ ηελ έλλνηα 

φηη ν δεκηνπξγφο ή/θαη δηθαηνχρνο 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηηξέςεη ρξήζεηο 

ηνπ έξγνπ ηνπ δηαθνξνπνηνχκελνο είηε σο 

πξνο ηηο άδεηεο είηε σο πξνο ηα πξφζσπα 

πνπ δεζκεχνληαη απφ ηνπο φξνπο ησλ 

επηιεγφκελσλ αδεηψλ . 

 κε ηε ρξήζε θάπνηαο απφ ηηο άδεηεο 

Creative Commons ν δεκηνπξγφο ή/θαη 

δηθαηνχρνο δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο δελ παξαηηείηαη θακηάο απφ 

ηηο εμνπζίεο ηνπ, πνπ απνξξένπλ είηε απφ 

ην πεξηνπζηαθφ είηε απφ ην εζηθφ 

δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Δμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηηο εμνπζίεο ηνπ 

θαη κπνξεί λα ηηο αζθήζεη κε νπνηνδήπνηε 

ηξφπν εθείλνο θξίλεη ζθφπηκν.  
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Παξαιιαγέο θαη ζηνηρεία ησλ 

αδεηψλ Creative Commons.  
 

πλνιηθά ππάξρνπλ έμη παξαιιαγέο ησλ 

αδεηψλ Creative Commons, θαη εηδηθφηεξα ηεο 

έθδνζεο 2.5 απηψλ, κε βάζε ηνπο 

ζπλδπαζκνχο ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ησλ αδεηψλ 

(License Elements), εθ ησλ νπνίσλ έλα, ε 

αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ, παξακέλεη 

ζηαζεξφ ζε φιεο ηηο παξαιιαγέο ησλ αδεηψλ. 

Σα ηεζζεξα ζηνηρεία ησλ αδεηψλ Creative 

Commons είλαη:  

1. Ζ αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ ηνπ 

έξγνπ (Attribution)  

2. Ζ δηαλνκή ηνπ παξάγσγνπ έξγνπ κε ηνπο 

φξνπο ηεο αξρηθήο άδεηαο (Share-Alike) 

3. Ζ απαγφξεπζε δεκηνπξγίαο παξάγσγσλ 

έξγσλ (Non-Derivatives) 

4. Ζ απαγφξεπζε εκπνξηθήο ρξήζεο ηνπ 

έξγνπ (Non-Commercial) 

 
Με ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ απηψλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγνχληαη έμη παξαιιαγέο ησλ αδεηψλ Creative 

Commons, σο εμήο: 

 
Attribution 

  
Attribution + Share-Alike 

  
Attribution + Non-Derivatives 

  
Attribution + Non-Commercial 

   
Attribution + Non-Commercial + Non-Derivatives 

   
Attribution + Non-Commercial + Share-Alike 

 

Μηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ έμη παξαιιαγψλ ησλ αδεηψλ Creative Commons έρεη σο 

εμήο: 

A t t r i b u t i o n  

 

Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν 

φπσο ζέιεη, αξθεί λα δηαηεξήζεη ηηο δηαηππψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ 

δεκηνπξγφ 

 

A t t r i b u t i o n  

S h a r e - A l i k e  

   

Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν 

φπσο ζέιεη αξθεί λα αδεηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε παξάγσγν έξγν 

κε ηελ ίδηα άδεηα ή κηα άδεηα κε ηα ίδηα ζηνηρεία άδεηαο θαη λα 

δηαηεξήζεη ηηο δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα 
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ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ 

 

A t t r i b u t i o n  

N o n  D e r i v a t i v e s  

  

Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν 

φπσο ζέιεη, αιιά δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παξάγσγα έξγα 

θαη πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηηο δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ  

 

A t t r i b u t i o n  

N o n  C o m m e r c i a l  

  

Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν αξθεί λα κελ ππάξρεη ζθνπφο εκπνξηθήο 

ρξήζεο θαη λα δηαηεξήζεη ηηο δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ 

 

A t t r i b u t i o n  

N o n  C o m m e r c i a l  

N o n  D e r i v a t i v e s  

   

Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν αξθεί λα κελ ππάξρεη ζθνπφο εκπνξηθήο 

ρξήζεο, λα κε δεκηνπξγήζεη παξάγσγα έξγα θαη λα δηαηεξήζεη 

ηηο δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα ζρεηηθά κε ηελ 

αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ 

 

A t t r i b u t i o n  

N o n  C o m m e r c i a l  

S h a r e - A l i k e  

   

Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν αξθεί λα κελ ππάξρεη ζθνπφο εκπνξηθήο 

ρξήζεο, λα αδεηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε παξάγσγν έξγν κε ηελ 

ίδηα άδεηα ή κηα άδεηα κε ηα ίδηα ζηνηρεία άδεηαο θαη λα 

δηαηεξήζεη ηηο δηαηππψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ άδεηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ζηνλ αξρηθφ δεκηνπξγφ 

 

Οη ειιελνπνηεκέλεο άδεηεο Creative Commons 

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο αλακέλεηαη λα ηεζνχλ ζε 

ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ δεκηνπξγψλ θαη 

δηθαηνχρσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο 

δηαδηθηπαθφο ηφπνο ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο βξίζθεηαη ζην URL: 

http://creativecommons.org/worldwide/gr 

κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα έρεη 

ελεξγή ζπκκεηνρή δηαηππψλνληαο ηε γλψκε 

ηνπ γηα ηηο ειιελνπνηεκέλεο άδεηεο Creative 

Commons. Δληφο ηνπ 2007 θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ε 

Διιάδα ζα πξνζηεζεί ζηηο ρψξεο πνπ 

δηαζέηνπλ ηηο άδεηεο απηέο. Οη ρψξεο ζηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα νη άδεηεο 

Creative Commons είλαη νη εμήο: Αξγεληηλή, 

Απζηξαιία, Απζηξία, Βέιγην, Βξαδηιία, 

Βνπιγαξία, Καλαδάο, Κίλα, Κξναηία, 

Κνινκβία, Γαλία, Φηιαλδία, Υηιή, Γαιιία, 

Γεξκαλία, Οπγγαξία, Ηλδία, Ηζξαήι, Ηηαιία, 

Ηαπσλία, FYROM, Μαιαηζία, Μάιηα, Μεμηθφ, 

http://creativecommons.org/worldwide/gr
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Οιιαλδία, Πεξνχ, Πνισλία, Πνξηνγαιία, 

ινβελία, Νφηηα Αθξηθή, Νφηηα Κνξέα, 

Ηζπαλία, νπεδία, Διβεηία, Σατβάλ, Αγγιία, 

θαη βεβαία Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο.  

 

Δθηφο απφ ηελ Διιάδα, νη ινηπέο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο πξνγξακκαηίδεηαη άκεζα ε έλαξμε 

ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ αδεηψλ είλαη: Ηξιαλδία, 

Ηνξδαλία, Νηγεξία, Πνπέξην Ρίθν, Ρνπκαλία, 

εξβία θαη Οπθξαλία. Δπίζεο, νη ρψξεο ζηηο 

νπνίεο ηειεί ελ εμειίμεη ε πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ησλ αδεηψλ απηψλ ζην δίθαην 

ηεο θάζε ρψξαο είλαη νη εμήο: Νέα Εειαλδία, 

Μπαγθιαληέο, Δθνπαδφξ, Αίγππηνο, 

Γνπαηεκάια, Λνπμεκβνχξγν, Ννξβεγία, 

ηγθαπνχξε, Σαλδαλία, Σπλεζία, Σνπξθία, 

Βελεδνπέια, θαη Βηεηλάκ.  

 

 

 

 

 

Παξαδείγκαηα έξγσλ κε άδεηα 

Creative Commons. 
 

Πνιιά είλαη ηα παξαδείγκαηα έξγσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί θαη δεκνζηεπζεί κε ρξήζε 

θάπνηαο απφ ηηο άδεηεο Creative Commons. 

Μηα ηαμηλφκεζε ηέηνησλ έξγσλ ιακβάλεη 

ππφςε ηεο ηνλ ηχπν ηνπ έξγνπ θαη δηαθξίλεη ζε 

ζπγγξαθηθφ έξγν (βηβιίν, επηζηεκνληθφ 

ζχγγξακκα θ.ι.π.), κνπζηθφ (audio) έξγν, 

νπηηθναθνπζηηθφ έξγν (video), θσηνγξαθηθφ 

(images) έξγν, έξγν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο (education), θαη έξγν 

ινγηζκηθνχ (software). ηελ πεξίπησζε ηεο 

παξαγσγήο έξγνπ ινγηζκηθνχ θψδηθα, 

θαηαιιειφηεξε θξίλεηαη ε ρξήζε ησλ αδεηψλ 

ηνπ Free Software Foundation πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε 

έξγνπ ινγηζκηθνχ θψδηθα. Ωο παξαδείγκαηα 

βηβιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ζήκεξα κε 

θάπνηα άδεηα Creative Commons κπνξνχλ λ’ 

αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ:  

Nonfiction 

Title Author 

55 Ways to Have Fun With Google Philipp Lenssen 

A Book of Five Strings Patrick Costello 

A Briefer History of Time Eric Schulman 

Abracadabra Raymond Newman 

Asterisk: The Future of Telephony Jim Van Meggelen, Jared Smith, Leif Madsen 

Bound By Law? Keith Aoki - James Boyle - Jennifer Jenkins 

Cause commune : l'information entre bien 

commun et propriété 
Philippe Aigrain 

Code Version 2 0 Lawrence Lessig 

Cooking Com Bigode Ankur Shah 

Cultural Software: A Theory of Ideology J.M. Balkin 

Democratizing Innovation Eric von Hippel 

Extreme Democracy Jon Lebkowsky, Mitch Ratcliffe 

Free Culture Lawrence Lessig 

Free For All Peter Wayner 
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Freedom of Expression Kembrew McLeod 

Freie Netze Freies Wissen Leonhard Dobusch, Christian Forsterleitner (Eds.) 

Gamer Theory McKenzie Wark 

How Open is the Future? Economic, Social Marleen Wynants & Jan Cornelis 

In the Public Interest: The Future of Canadian 

Copyright Law 
Michael Geist 

Introduction to Economic Analysis Preston McAfee 

Looking for a Fight: Is There a Republican War on 

Science? 
John Holbo 

Mystic Microsoft: A Journey of Transformation in 

the Halls of High Technology 
Kraig Brockschmidt 

Open Access Bibliography: Liberating Scholarly 

Literature with E-Prints and Open Access Journals 
Charles W. Bailey, Jr. 

PaGaian Cosmology: Re-inventing Earth-based 

Goddess Religion 
Glenys Livingstone Ph.D. 

Peers, Pirates, and Persuasion: Rhetoric in the 

Peer-to-Peer Debates 
John Logie 

Scholarly Electronic Publishing Bibliography Charles W. Bailey, Jr. 

The Complete FreeBSD, 4th edition Greg Lehey 

The Daemon, the GNU and the Penguin Dr. Peter Salus 

The How and the Tao of Folk Guitar Patrick Costello 

The How and the Tao of Old Time Banjo Patrick Costello 

The Media in the Network Society Gustavo Cardoso 

The Wealth of Networks Yochai Benkler 

Unbounded Freedom: a guide to Creative 

Commons thinking for cultural organizations 
Rosemary Bechler 

Utkozben Ferenc Gyurcsany 

Wall Street Doug Henwood 

We the Media Dan Gillmor 

Weapons of Mass Delusion: America’s Real 

National Emergency 
Richard Forno 

Wireless Networking in the Developing World 

Corinna Aichele, Rob Flickenger, Carlo Fonda, 

Jim Forster, Ian Howard, Tomas Kraq, Marco 

Zennaro 

Fiction 

Title Author 

Accelerando Charles Stross 

Acts of the Apostles John F.X. Sundman 

Down and Out in the Magic Kingdom Cory Doctorow 

Dr Lewis B Turndevelt's Big Book of Forewords David R. Perry 

Eastern Standard Tribe Cory Doctorow 

Elemen Kekosongan Nein Arimasen 

Holy Tango of Literature Francis Heaney 
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Maelstrom Peter Watts 

Move Under Ground Nick Mamatas 

Someone Comes To Town, Someone Leaves Town Cory Doctorow 

Star Dragon Mike Brotherton 

Starfish Peter Watts 

Stranger Things Happen Kelly Link 

The Escapist James Morris 

Very Short Stories Josh Webb 

 

Παξαδείγκαηα κνπζηθψλ (audio) έξγσλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί κε θάπνηα άδεηα Creative 

Commons κπνξεί θαλείο λα βξεη ζην URL: 

http://creativecommons.org/audio [ηειεπηαίνο 

έιεγρνο, 8 Απγ. 2007]. Παξαδείγκαηα 

νπηηθνανπζηηθψλ έξγσλ (video) πνπ έρνπλ 

εθδνζεί κε θάπνηα άδεηα Creative Commons 

κπνξεί θαλείο λα βξεη ζην URL: 

http://creativecommons.org/video [ηειεπηαίνο 

έιεγρνο, 8 Απγ. 2007]. 

 

Ωο παξαδείγκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ 

θσηνγξαθηψλ (images) πνπ έρνπλ εθδνζεί κε 

θάπνηα άδεηα Creative Commons αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά ε βάζε δεδνκέλσλ Open Photo πνπ 

κπνξεί θαλείο λα ηε βξεη ζην URL: 

http://openphoto.net [ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 

Απγ. 2007] θαη ε βάζε δεδνκέλσλ Flickr πνπ 

κπνξεί θαλείο λα ηε βξεη ζην URL: 

http://www.flickr.com/creativecommons 

[ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 2007]. 

Παξαδείγκαηα έξγσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη πνπ έρνπλ 

εθδνζεί κε θάπνηα άδεηα Creative Commons 

αλαθέξνληαη εθηελψο ζην URL: 

http://creativecommons.org/education 

[ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 2007]. Μεηαμχ 

άιισλ παξαδεηγκάησλ ζηαρπνινγνχκε ην 

πξφγξακκα MIT Open Courseware ηνπ 

δηάζεκνπ Σερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο 

Μαζαρνπζέηεο πνπ θάλεη ρξήζε ησλ αδεηψλ 

Creative Commons γηα ηε δηάζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηνο πνπ γίλεηαη επί ην πιείζηνλ 

κέζσ δηαδηθηχνπ.
10

 Δπίζεο, ην πξφγξακκα The 

Science Commons πνπ εδξεχεη ζηε 

Μαζαρνπζέηε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Μαζαρνπζέηεο, 

ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο θαη 

ηερλεηήο λνεκνζχλεο ηνπ MIT, ην ίδξπκα 

HighQ θαη ην ίδξπκα Creative Commons,
11

 

θαζψο θαη ην πξφγξακκα κνπζηθψλ ζπνπδψλ 

Berklee Shares πνπ πξνζθέξεηαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ απφ ην Berklee College of Music.
12

  

 

ε φια ηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα 

παξαδείγκαηα κε ηε ρξήζε ησλ αδεηψλ 

Creative Commons επηηπγράλνπλ νη 

δεκηνπξγνί ηνλ θνηλφ βαζηθφ ηνπο ζηφρν. 

Γειαδή, κπνξεί ν θάζε δεκηνπξγφο λα ρνξεγεί 

άδεηα ρξήζεο ηνπ έξγνπ ηνπ κε πην ειεχζεξν 

                                                 
10 Βι. πεξηζζφηεξα ζε URL:  
http://ocw.mit.edu/index.html. [ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 

2007]. 

 
11 Βι. πεξηζζφηεξα ζην URL: http://sciencecommons.org. 

[ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 2007]. 

 
12 Βι. πεξηζζφηεξα ζην URL: 

http://www.berkleeshares.com [ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 

2007]. 
 

http://creativecommons.org/audio
http://creativecommons.org/video
http://openphoto.net/
http://www.flickr.com/creativecommons
http://creativecommons.org/education
http://ocw.mit.edu/index.html
http://sciencecommons.org/
http://www.berkleeshares.com/
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θαη αλνηρηφ ηξφπν. ηηο απφςεηο ηνπ Lawrence 

Lessig, πξσηνπφξνπ θαη νξακαηηζηή ησλ 

αδεηψλ Creative Commons, γηα ην δηθαίσκα 

ησλ δεκηνπξγψλ λα δηαζέηνπλ ηα έξγα ηνπο 

ειεχζεξα ζην θνηλφ παξαθάκπηνληαο ηνπο 

κεραληζκνχο εθκεηάιιεπζεο ησλ δεκηνπξγψλ 

πνπ πθίζηαληαη ζηελ αγνξά, βξήθε ζηήξηγκα 

θαη λνκηκνπνηεηηθή βάζε ε δεκηνπξγία ησλ 

αδεηψλ Creative Commons. Οη απφςεηο ηνπ 

Lawrence Lessig θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν 

ηνπ «Free Culture» πνπ πξνζθέξεηαη δσξεάλ 

ζην δηαδίθηπν γηα κε εκπνξηθή ρξήζε.
13

 ε 

πξνεγνχκελν έξγν ηνπ κε ηίηιν «The future of 

ideas» είρε ήδε ππνζηεξίμεη ηε κεηαιιαγή ηνπ 

copyright θαη ησλ πξνζηαηεπκέλσλ έξγσλ ζε 

πεξηερφκελν πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

αληηθείκελν ειεχζεξεο ρξήζεο κε δπλαηφηεηα 

πεξαηηέξσ δεκηνπξγίαο.
14

  

 

Οη άδεηεο Creative Commons επηηξέπνπλ ηελ 

ειεχζεξε ρξήζε πέξα απφ ηα φξηα ηνπ fair use 

θαη ησλ λφκηκσλ πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηελ 

έθηαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο. ην 

ρξήζηε επηηξέπεηαη ηδίσο ε αλαπαξαγσγή, ε 

δηαλνκή, ε παξνπζίαζε ζην θνηλφ θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ έξγνπ. ηα βηβιία ηνπ ν Lessig  

πξνηείλεη ηε κηθξφηεξε δηάξθεηα πξνζηαζίαο, 

ηελ ηήξεζε δηαηππψζεσλ, ηελ θαηαρψξεζε  

θαη ην καξθάξηζκα ησλ έξγσλ. θνπφο ησλ 

πξνηάζεσλ απηψλ δελ είλαη ε αλαηξνπή θαη 

                                                 
13 Lawrence Lessig, Free Culture, Penguin Press, 2004, 

δηαζέζηκν online ππφ ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο Creative 

Commons BY-SA ζην URL: http://www.free-culture.cc 
[ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 2007]. 

 
14 Lawrence Lessig, The future of ideas–The fate of the 

commons in a connected world, Vintage Books, New 

York, 2001, ζ. 255 πεξηζζφηεξα ζην URL: 

http://www.the-future-of-ideas.com [ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 
Απγ. 2007]. 

θαηάξγεζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αιιά 

ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ θαλφλσλ ηεο θαη ε 

δεκηνπξγία λέαο ηζνξξνπίαο κε βάζε ηηο αξρέο 

ηνπ δηαδηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, ην καξθάξηζκα 

ησλ έξγσλ κε ην ζχκβνιν CC (Creative 

Commons) ζα βνεζήζεη, θαηά ηελ άπνςε 

απηή, ζηε ιεηηνπξγία ελφο λένπ δεκφζηνπ 

ηνκέα φρη κε εμαλαγθαζκφ ησλ δεκηνπξγψλ ή 

κε ηξφπν πεηξαηηθφ, αιιά κε βάζε ηελ άδεηα 

πνπ ν ίδηνο ν  δηθαηνχρνο ειεχζεξα ρνξεγεί κε 

φξν ηελ πεξαηηέξσ δηαζθεπή-πξνζαξκνγή θαη 

δηαλνκή. Ζ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

παξάγσγνπ έξγνπ  κεηαηξέπεη, ζην ςεθηαθφ 

πεξηβάιινλ, ην ρξήζηε ζε δεκηνπξγφ θαη 

παξαγσγφ θαη επηηξέπεη ζε θάζε άηνκν λα 

ζπκβάιιεη ζηε ζπιινγηθή δεκηνπξγία. Ζ 

ειεχζεξε δηαζθεπή θαη κεηαηξνπή θαζηζηά ην 

πεξηερφκελν πξνζηηφ ζην θνηλφ κε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο  φξνπο πνπ νη ίδηνη νη δεκηνπξγνί 

ζα δηαγξάςνπλ, αιιά νπσζδήπνηε κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπκβαηηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα 

πάλσ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα παξαρζνχλ άιια 

έξγα. Ζ έλδεημε Some Rights Reserved 

επηηξέπεη ηε κε εκπνξηθή ρξήζε ηνπ έξγνπ πνπ 

κπνξεί λα θπθινθνξεί ειεχζεξα ζην 

δηαδίθηπν, αιιά θαη ζηε ζπλήζε έληππε κνξθή  

κε ακνηβή απφ θάπνηνλ εθδνηηθφ νίθν. 

 

Σν  ζχζηεκα ησλ αδεηψλ Creative Commons 

δελ έρεη ζηφρν λα ηξνπνπνηήζεη ηε λνκνζεζία, 

αιιά πξνηείλεη επέιηθηνπο ηξφπνπο άζθεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αδεηψλ. ε λνκηθφ επίπεδν είλαη γλσζηφ φηη ην 

πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα κεηαβηβάδεηαη θαη 

αζθείηαη κέζσ ησλ ζπκβάζεσλ θαη αδεηψλ 

εθκεηάιιεπζεο. Απφ ηελ άπνςε απηή νη άδεηεο 

http://www.free-culture.cc/
http://www.the-future-of-ideas.com/
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Creative Commons κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε 

θαηεγνξία ησλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο.  

 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ησλ αδεηψλ 

Creative Commons βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ησλ 

αδεηψλ ρξήζεο εθ κέξνπο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη 

είλαη δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζεη ζηα θιαζηθά 

έξγα πνπ πξνζηαηεχνληαη κε ηελ πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία, φπσο κνπζηθά ή νπηηθναθνπζηηθά, 

θπξίσο ιφγσ ηεο άζθεζεο ηνπ εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο. Ζ δηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηελ 

επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 16 Ν. 2121/1993 

πξνζβάιιεη ην εζηθφ δηθαίσκα σο πξνο ηελ 

εμνπζία πεξηθξνχξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο. 

Δμάιινπ ππάξρεη πξνζβνιή θαη σο πξνο ηελ 

εμνπζία δεκνζίεπζεο πνπ θαίλεηαη φηη 

αλαιψλεηαη κε βάζε ηελ άδεηα απφ ηελ πξψηε 

δεκνζίεπζε, ελψ ζηνλ ςεθηαθφ ρψξν ε 

εμνπζία απηή κπνξεί λα κελ ππαρζεί ζηε 

ζεσξία ηεο αλάισζεο. Αο ζεκεησζεί αθφκε 

φηη πθίζηαηαη πξαθηηθή δπζθνιία άζθεζεο ηεο 

εμνπζίαο ππαλαρψξεζεο σο πξνο ηα έξγα 

ιφγνπ. Σν δηθαίσκα αλαγλψξηζεο ηεο 

παηξφηεηαο είλαη, επίζεο, δχζθνιν λα 

εθαξκνζζεί ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ 

δεκηνπξγψλ. Ζ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γηα 

απεξηφξηζην ρξφλν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

ηνπο θαλφλεο γηα ηηο ζπκβάζεηο θαη άδεηεο 

εθκεηάιιεπζεο, θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 178 θαη 179 ΑΚ. 

 

Απψηεξνο ζηφρνο ησλ αδεηψλ Creative 

Commons είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δεκφζηνπ 

ηνκέα κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ 

ζέηνπλ νη δηθαηνχρνη. Σα λνκηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, είλαη 

πνιιά, αιιά ην ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα 

δηεπθξηληζζεί είλαη φηη κε ηελ  άδεηα απηή  ην 

έξγν δελ βγαίλεη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ην πξννίκην ηεο 

άδεηαο—εηζαγσγηθφ κέξνο—πξνβιέπεηαη 

ξεηά φηη ην έξγν πξνζηαηεχεηαη κε ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (The work is protected 

by copyright or other applicable law...). Καηά 

ζπλέπεηα ηε ιχζε ζε θάζε λνκηθφ δήηεκα ζα 

δψζνπλ νη ξπζκίζεηο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ ηζρχνπλ θαηαξρήλ ζε εζληθφ 

επίπεδν ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηεζλψλ 

ππνρξεψζεσλ θάζε θξάηνπο, θαζψο θαη ηνπ 

θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ γηα ηα είθνζη πέληε 

θξάηε-κέιε. 

 

Οη φξνη γηα ηε δεκηνπξγία παξαγψγσλ έξγσλ 

θαη νη νξηζκνί γηα ηα ζπιινγηθά έξγα δελ 

κπνξνχλ πάλησο λα ιεηηνπξγήζνπλ ην ίδην ζε 

θάζε έλλνκε ηάμε ιφγσ ηνπ εζηθνχ 

δηθαηψκαηνο, αιιά θαη ιφγσ ηεο άζθεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ην νπνίν 

κεηαβηβάδεηαη ή παξαρσξείηαη γηα  

εθκεηάιιεπζε κε βάζε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο 

ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ (άξζξα 12 επ. Ν. 

2121/1993) θαη  ηνπο θαλφλεο ηνπ αζηηθνχ θαη 

εκπνξηθνχ δηθαίνπ. Γπζθνιία δεκηνπξγεί ε 

γεληθή εθαξκνγή ηεο άδεηαο απηήο γηα φιεο  

αλεμαηξέησο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ, φπσο π.ρ. 

ζηα κνπζηθά, νπηηθναθνπζηηθά ή 

θαιιηηερληθά. Γηα ηα έξγα απηά ε ζεκαζία ηνπ 

εζηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη κεγάιε. Βέβαηα ε 

αληαπάληεζε ζηελ άπνςε απηή είλαη φηη κία 

απφ ηηο πξψηεο άδεηεο πνπ θπθινθφξεζαλ  

αθνξνχζαλ ηα θαιιηηερληθά έξγα. Ζ Free Art 

License δηαηππψζεθε ην έηνο 2000 απφ 
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ηερλνιφγνπο θαη θαιιηηέρλεο κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ηνπ 

θνηλνχ ζηα θαιιηηερληθά έξγα, αιιά θαη ηε 

ζπλέρηζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

έρνπλ αλαιάβεη θαιιηηέρλεο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηε ζχγρξνλε ηέρλε. Δπηηξέπεηαη ε 

αλαπαξαγσγή, δηαλνκή θαη κεηαηξνπή ηνπ 

έξγνπ κε ηελ επηθχιαμε αλαθνξάο ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ αξρηθνχ δεκηνπξγνχ, θαζψο θαη 

ηνπ ηφπνπ φπνπ βξίζθεηαη ην πξσηφηππν. Ζ 

άδεηα απηή απνζθνπεί ζηε ζπλέρηζε ηεο  

δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ νιφηεηα, 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο δεκφζηνο 

ηνκέαο κε έξγα θαιιηηερληθά. Έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο φξνπο είλαη ε απαγφξεπζε ηεο 

εκπνξηθήο ρξήζεο.  

 

Παξφκνηεο άδεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ ίδηα 

θηινζνθία θαη κε παξεκθεξείο φξνπο, 

αθνξνχλ θαη άιια έξγα, φπσο π.ρ. ηα κνπζηθά 

θαη επηζηεκνληθά. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη 

φιεο νη άδεηεο απηέο βαζίδνληαη ζηε Γεληθή 

Γεκφζηα Άδεηα (General Public License, GPL) 

πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επθνιφηεξα γηα ην 

ινγηζκηθφ, γηαηί αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία έξγσλ. Σα πξνγξάκκαηα 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ππφθεηληαη 

πξάγκαηη ζε θαλφλεο δεκηνπξγίαο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία θαη ηα 

καζεκαηηθά θαη είλαη θνηλνί γηα φινπο φζνπο 

αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Γηα ην 

ιφγν απηφ φζνλ αθνξά ζην ινγηζκηθφ πνιιά 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα μεπεξαζηνχλ, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη εληαίνο ηξφπνο άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ κε βάζε ηε Γεληθή Γεκφζηα 

Άδεηα. Σν ίδην φκσο δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη 

γηα φια ηα άιια έξγα ηα νπνία απαξηζκνχληαη 

ελδεηθηηθά ζην λφκν. Ο θαηάινγνο ησλ 

πξνζηαηεπκέλσλ έξγσλ δελ είλαη 

πεξηνξηζηηθφο (βι. άξζξν 2§1 Ν. 2121/1993), 

αιιά αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εζληθνχ 

δηθαζηή ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο 

πξσηνηππίαο, κε ζπλέπεηα  λα κελ κπνξεί λα 

ππάξμεη νκνηνγέλεηα πξνζηαζίαο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.  Ζ άδεηα ησλ Creative Commons 

είλαη πξνθαλέο φηη βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πνπ επηηξέπεη ηε 

δηαδξαζηηθφηεηα. Οη ζπκβαηηθνί, φκσο, φξνη 

πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ έξρνληαη, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ζε αληίζεζε κε νξηζκέλνπο 

απφ ηνπο θαλφλεο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηα παξάγσγα 

έξγα θαη ην εζηθφ δηθαίσκα. Πξφθεηηαη πάλησο 

γηα ζχκβαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε 

πξνθαζνξηζκέλν θαη ηππνπνηεκέλν 

πεξηερφκελν πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζχκβαζεο πξνζρψξεζεο θαη δελ αθήλεη θακία 

ζπκβαηηθή ειεπζεξία ζην δηθαηνχρν.  Με ηελ 

πξφζθαηε απφθαζε (9-3-2006) ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηνπ Άκζηεξληακ έγηλε δεθηφ φηη 

θσηνγξαθίεο πνπ είραλ δεκνζηεπζεί κε ηελ 

άδεηα Creative Commons θαη ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε φηη πξφθεηηαη γηα δεκφζηα 

θσηνγξαθία (this photo is public) δελ 

κπνξνχζαλ λα αλαδεκνζηεπζνχλ ζε 

εβδνκαδηαίν πεξηνδηθφ (the Dutch weekly 

Weekend) ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη φξνη ηεο 

άδεηαο Creative Commons θαη θαηά ζπλέπεηα 

θξίζεθε φηη νη πξάμεηο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

πεξηνδηθνχ πνπ θπθινθνξνχζε ζην εκπφξην 

ζπληζηνχζαλ πξνζβνιή ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Σν απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο  
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πέξα απφ ην φηη νη ζπκβαηηθνί φξνη ηεο άδεηαο 

Creative Commons είλαη δεζκεπηηθνί γηα ην 

ρξήζηε, ζπλίζηαηαη ζην φηη ε άδεηα απηή 

ηειηθά αλήθεη ζην ρψξν ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη απνηειεί άδεηα εθκεηάιιεπζεο 

κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ δηθαηψκαηνο.
15

  

 

Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί ε  απφθαζε 

(17-2-2006) ηζπαληθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ 

δέρζεθε φηη νη άδεηεο Creative Commons 

επηηξέπνπλ ζηνπο ηξίηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

κνπζηθή ειεχζεξα θαη ρσξίο ακνηβή 

απνξξίπηνληαο ην αίηεκα ηνπ νξγαληζκνχ 

ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο γηα πξνζβνιή ηνπ 

δηθαηψκαηνο, αθνχ ηα κνπζηθά έξγα πνπ είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί δελ αλήθαλ ζην ξεπεξηφξην 

ηνπ νξγαληζκνχ ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο.
16

 Ζ 

ππφζεζε απηή έξρεηαη θνληά ζε κία πξαθηηθή 

πνπ αθνινπζείηαη απφ πνιινχο εκπνξηθνχο 

ρψξνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ κνπζηθή πνπ δελ 

αλήθεη ζε ξεπεξηφξην νξγαληζκψλ ζπιινγηθήο 

δηαρείξηζεο.   

 

Σν κέιινλ ησλ αδεηψλ Creative 

Commons. 
 

Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε Γεληθή Γεκφζηα 

Άδεηα θαη ηηο άδεηεο Creative Commons δελ 

επηθέξνπλ αιιαγέο ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

                                                 
15 Σν πιήξεο θείκελν ηεο απφθαζεο απηήο είλαη δηαζέζηκν 

online (ζηελ Οιιαλδηθή γιψζζα) ζην URL: 

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tr
ue&searchtype=ljn&ljn=AV4204&u_ljn=AV4204  

[ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 2007]. 

 
16 Σν πιήξεο θείκελν ηεο απφθαζεο απηήο είλαη δηαζέζηκν 

online (ζηελ Ηζπαληθή γιψζζα) ζην URL: 

http://www.internautas.org/archivos/sentencia_metropoli.p
df [ηειεπηαίνο έιεγρνο, 8 Απγ. 2007]. 

ηδηνθηεζίαο, άιισζηε θαη νη ίδηεο νη άδεηεο 

απηέο αλήθνπλ ζηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Ζ  

λνκνζεζία γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πνπ 

ηζρχεη ζε εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

παξακέλεη αλέπαθε. Οη λέεο αξρέο πνπ 

δηαηππψλνληαη νδεγνχλ ζηε ζπλχπαξμε δχν 

θαηεγνξηψλ αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο ή ρξήζεο. 

Οη άδεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ζηαζεξνχο 

θαλφλεο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη νη 

άδεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο Γεληθήο 

Γεκφζηαο Άδεηαο θαζψο θαη ησλ Creative 

Commons πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ςεθηαθφ 

ηνκέα, αιιά πνπ δελ θαηαθέξνπλ λα μεθχγνπλ 

απφ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Σν έξγν θαη 

ζηε κία θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε ππφθεηηαη  

ζηνπο γλσζηνχο θαη ζεζκνζεηεκέλνπο θαλφλεο 

ηνπ copyright πνπ είηε ην ζέινπκε είηε φρη ζα 

πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ, ηδίσο ζε πεξίπησζε 

πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο. Καηά ζπλέπεηα 

αθνχ ην δεηνχκελν δελ είλαη ε αλαηξνπή ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, αιιά ε αλάπηπμε 

επέιηθησλ ζπζηεκάησλ αδεηνδφηεζεο, αλ 

ππάξρνπλ δεκηνπξγνί πνπ ζέινπλ λα 

παξαρσξήζνπλ ηα έξγα ηνπο ζηελ νιφηεηα κε 

ηνπο θαλφλεο ησλ Creative Commons δελ 

κπνξεί θαλείο λα αξλεζεί ηε ζπκβαηηθή απηή 

ειεπζεξία ησλ δηθαηνχρσλ, αξθεί λα είλαη 

ζαθήο ε ζπλέπεηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ θαη λα 

κελ θαηαιήγεη ζηελ αλαηξνπή ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ δηθαηνχρσλ. Αο ζεκεησζεί 

πάλησο φηη ε Γεληθή Γεκφζηα Άδεηα 

ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα αλήθεη ήδε ζηα 

απνδεθηά ζπζηήκαηα δηαθίλεζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξχηεξν 

επίπεδν κε δπλαηφηεηα δπλακηθήο 

ππνζηήξημεο θαη απφ ηελ Πνιηηεία.  

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AV4204&u_ljn=AV4204
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AV4204&u_ljn=AV4204
http://www.internautas.org/archivos/sentencia_metropoli.pdf
http://www.internautas.org/archivos/sentencia_metropoli.pdf
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Οη άδεηεο Creative Commons απεπζχλνληαη 

ζην ρξήζηε κε ηνπο φξνπο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ ν νπνίνο, φκσο, αλ έρεη ηε 

γλψζε θαη ηελ επηζπκία κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

ζε δεκηνπξγφ. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη 

ζπλερήο θαη εμειηζζφκελε θαη θαλείο δελ 

γλσξίδεη πνπ ζα θαηαιήμεη. Ζ έλλνηα ηνπ 

ζπγγξαθέα κεηαιιάζζεηαη γηαηί φινη νη 

ρξήζηεο γίλνληαη ελ δπλάκεη δεκηνπξγνί. Σν 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη: Σν εζηθφ δηθαίσκα 

ηη γίλεηαη; Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη 

πξνρσξήζεη ζε ελαξκφληζε, αιιά ππάξρνπλ ηα 

εζληθά δίθαηα θαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο. Οη 

ξπζκίζεηο απηέο ηη γίλνληαη; Θα θαηαξγήζνπκε 

ηα δηεζλή θείκελα θαη ζα μαλαγπξίζνπκε ζηελ 

πξνζηαζία εληφο ησλ νξίσλ ηεο επηθξάηεηαο; 

Όια απηά είλαη εξσηήκαηα πνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ηα επφκελα ρξφληα. Αλ θαη 

πηζηεχνπκε φηη ην βηβιίν έρεη ηε δηθή ηνπ ράξε 

θαη δηαρξνληθφηεηα πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ 

πάληνηε ηα ειεθηξνληθά θείκελα, ηα νπνία 

φκσο έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα δηαλέκνληαη 

ζην θνηλφ κε κεγάιε ηαρχηεηα.  

 

Οη άδεηεο  Creative Commons ζα κπνξνχζε λα 

εθαξκνζζνχλ ζε νξηζκέλεο κνξθέο έξγσλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. Αο 

αλαθεξζνχλ λέεο κνξθέο θεηκελνγξαθίαο, 

φπσο ηα ζπιινγηθά κπζηζηνξήκαηα θαληαζίαο 

(collaborative fiction), ςεθηαθή πνίεζε 

(digital poetry) πνπ ζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ, ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη 

ε εξγνδηθή ινγνηερλία (ergodic literature). Ο 

φξνο εξγνδηθφο (απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο 

έξγνλ + νδφο) πξνέξρεηαη απφ ηηο ζεηηθέο 

επηζηήκεο θαη ζεκαίλεη ηελ ηδηφηεηα 

νξηζκέλσλ ζπζηεκάησλ λα εμειίζζνληαη κέζα 

ζην ρξφλν ζχκθσλα κε λφκνπο ησλ 

πηζαλνηήησλ θαη λα παίξλνπλ κία κνξθή 

δηαθνξεηηθή απφ απηήλ πνπ μεθίλεζαλ. Με ηνλ 

ίδην ηξφπν ε εξγνδηθή ινγνηερλία απαηηεί απφ 

ηνλ αλαγλψζηε κία ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζηελ 

αλάγλσζε θαη φρη απιψο λα γπξίδεη ηηο 

ζειίδεο. Ο αλαγλψζηεο γίλεηαη ρξήζηεο,  αθνχ 

ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε πεξίπινθεο κε 

πξνβιέςηκεο δηαδηθαζίεο π.ρ. ππεξζπλδέζκνπο 

πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζηελ «θαηαζθεπή» ηνπ 

έξγνπ. Ζ εξγνδηθή ινγνηερλία είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ην φλνκα ηνπ Δζπελ Ααξζεζ ν 

νπνίνο ζην πξσηνπνξηαθφ βηβιίν ηνπ 

«Κπβεξλνθείκελν: Πξννπηηθέο ζηελ εξγνδηθή 

ινγνηερλία» άλνημε λέεο δπλαηφηεηεο ζηε 

γξαθή κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Σν 

κπζηζηφξεκα ηνπ Μαξθ Νηαληειέθζθη ήηαλ 

έλα απφ ηα πξψηα θείκελα πνπ δεκνζηεπφηαλ 

γηα πνιιά ρξφληα ζε ζπλέρεηεο ζην δηαδίθηπν 

θαη  έρεη θπθινθνξήζεη ζε κνξθή βηβιίνπ.  

 

Ζ ηδέα γηα παξνρή ππεξεζηψλ αλνηρηνχ 

πεξηερνκέλνπ ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα βξεη 

πεδίν εθαξκνγήο κε ειεχζεξνπο θαη κε 

ηππνπνηεκέλνπο φξνπο ρξήζεο. ηνλ 

επηζηεκνληθφ ρψξν γηα  νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ην αλνηρηφ πεξηερφκελν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη  κέζσ ειεθηξνληθψλ  θφκβσλ κε 

επηζηεκνληθά ζηνηρεία ή δεδνκέλα πνπ είλαη 

εθηφο πξνζηαζίαο, φπσο λφκνη, δηαηάγκαηα, 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο, καζεκαηηθέο αζθήζεηο 

θ.ι.π. ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ είλαη δπλαηφ λα 
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δεκηνπξγεζνχλ ειεθηξνληθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία φρη κφλν ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, αιιά θαη κε πξνζηαηεπκέλν 

πεξηερφκελν, φπσο κειέηεο, εξγαζίεο, γθξίδα 

βηβιηνγξαθία θ.ι.π., εθφζνλ βέβαηα έρεη 

πξνεγεζεί γξαπηή άδεηα ησλ ζπγγξαθέσλ θαη 

εξεπλεηψλ γηα ζθνπνχο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

εξεπλεηηθνχο  θαη κε φξνπο ρξήζεο πνπ δελ ζα 

είλαη ηππνπνηεκέλνη, ζα αλαθνηλψλνληαη ζηελ 

αξρή ηεο ηζηνζειίδαο θαη δελ ζα είλαη 

αληίζεηνη κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. Αλ κάιηζηα ηεζνχλ ηα θαηάιιεια 

ηερλνινγηθά κέηξα ζην ςεθηαθφ πεξηερφκελν  

ζα είλαη εχθνιν λα εληνπηζζνχλ ηα έξγα θαη νη 

ηπρφλ παξαβηάζεηο ησλ φξσλ δηάζεζεο ζην 

δηαδίθηπν. Μεγάιε ρξεζηκφηεηα ζα έρνπλ θαη 

ηα πεξηνδηθά αλνηρηήο πξφζβαζεο ζε 

δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία εζληθψλ απνζεηεξίσλ πνπ ζα 

εμαζθαιίδνπλ ηε δηαρξνληθφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ. ε θάζε θαιιηηερληθφ ρψξν, 

φπσο κνπζηθή, νπηηθναθνπζηηθά έξγα, 

εηθαζηηθέο ηέρλεο, θσηνγξαθίεο, ινγηζκηθφ, 

πνιπκέζα, γξαθηθέο ηέρλεο,  είλαη ζθφπηκν νη 

ίδηνη νη δεκηνπξγνί, νη δηθαηνδφρνη ηνπο (π.ρ. 

εηαηξίεο θσλνγξαθεκάησλ) ή θαη νη 

νξγαληζκνί ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο λα δψζνπλ 

έλα πεξηερφκελν δσξεάλ ζην θνηλφ γηα ρξήζε 

ηδησηηθή, εθπαηδεπηηθή ή εξεπλεηηθή. 

Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κεγάιεο 

πιαηθφξκεο κε παξφκνην πεξηερφκελν έηζη 

ψζηε ην θνηλφ λα έρεη πξφζβαζε ζε νξηζκέλα 

έξγα γηα ρξήζεηο κε θεξδνζθνπηθέο. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ηζρχεη θαη γηα νξηζκέλα 

πνιηηηζηηθά αγαζά (αξραηνινγηθά ή 

ζξεζθεπηηθά κλεκεία) κε εηδηθνχο φξνπο 

ρξήζεο.  

 

Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε αλαδεηθλχεη  ηελ 

αλάγθε ρνξήγεζεο επέιηθησλ αδεηψλ 

ςεθηαθήο ρξήζεο ησλ έξγσλ, θαζψο θαη λέα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Σηο επηζεκάλζεηο 

απηέο  ζα πξέπεη  λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε νη 

δηθαηνχρνη γηαηί ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί θαη 

ζην κέιινλ αλαιινίσην ην δηθαίσκα θαη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. 

 


