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Βιβλιοθήκη

• Δημιουργός

• Διαθέτης

• Χρήστης



Αναγνωρίζω τι πόρους 
χρειάζομαι Εκκαθαρίζω

Αντικαθιστώ

Παρέχω

Βασική Ροή Πνευματικών 
Δικαιωμάτων

Αδειοδοτώ



Αναγνωρίζω τι πόρους 
χρειάζομαι Εκκαθαρίζω

Αντικαθιστώ

Παρέχω

Βασική Ροή Πνευματικών 
Δικαιωμάτων

Αδειοδοτώ



Χρυσός Κανόνας

ΙΝ ≥ OUT





αξία!

Ροή

περιεχόµενο 

“δικαιώµατα” 
Δικαιώµατα (µπορώ) 

Περιορισµοί (δεν µπορώ) 

Υποχρεώσεις (πρέπει) 

άδειες



Όταν οι 
άδειες!



Δεν 
λειτουργούν!



ή οι εξαιρέσεις δεν 
είναι σαφείς



Δεν 
λειτουργούν!



Η ροή 
σταματάει!
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Τι είναι πνευματική ιδιοκτησία;



* Περιορισμένο περιουσιακό δικαίωμα επί 
της πνευματικής δημιουργίας του 
ανθρώπου

* Περιορισμένο στο χρόνο

* Πρέπει να συντρέχουν κάποιες 
προϋποθέσεις για να μπορώ να το 
αποκτήσω (π.χ. πρωτοτυπία)





70
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* Περιορισμένο περιουσιακό δικαίωμα επί 
της πνευματικής δημιουργίας του 
ανθρώπου

* Περιορισμένο στο χρόνο

* Πρέπει να συντρέχουν κάποιες 
προϋποθέσεις για να μπορώ να το 
αποκτήσω (π.χ. πρωτοτυπία)



ιδέα - μορφή



Ιδέα - Μορφή Ι
(διάγραμμα)



Ιδέα - Μορφή ΙΙ
(windows)



Ιδέα - Μορφή ΙΙΙ
(Wien’s Law)



Hamlet, William 
Shakespeare,
Second Quarto, 
London, 1605



O Άμλετ στη Θύρα 
4, 
Παοκτζίδικο 
Θέατρο, 
Τούμπα, 2013



τι είναι έργο;



Φτηνά Τσιγάρα 2000, Ρένος Χαραλαµπίδης, Bad Movies, PLD 
Productions, Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου, Alpha TV



τι θα πει πρωτότυπο;



Malevich Kazimir, 1918 "Boy wuth 
knapsack / Mal'chyk s rantsem" Mark Rothko, 1970 Untitled (Black on Grey), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Untitled_(Black_on_Grey)


πως λειτουργούν οι εξαιρέσεις;



Το	  αρ.	  28Γ	  παρέχει	  τη	  γενική	  αρχή	  που	  πρέπει	  να	  χρησιμοποιείται	  
στην	  ερμηνεία	  των	  Περιορισμών.	  Σύμφωνα	  με	  τη	  γενική	  αυτή	  
ρήτρα	  οι	  περιορισμοί	  αυτοί:	  

(α)	  πρέπει	  να	  εφαρμόζονται	  μόνο	  σε	  ειδικές	  περιπτώσεις	  
(β)	  οι	  περιπτώσεις	  αυτές	  δεν	  πρέπει	  να	  αντίκεινται	  στην	  
κανονική	  εκμετάλλευση	  του	  έργου	  ή	  άλλου	  προστατευόμενου	  
αντικειμένου	  
(γ)	  δεν	  πρέπει	  να	  θίγουν	  αδικαιολόγητα	  τα	  συμφέροντα	  του	  
δικαιούχου	  

Η	  γενική	  ρήτρα	  αυτή	  είναι	  γνωστή	  και	  ως	  κανόνας	  των	  τριών	  
σταδίων.	  

Ο	  κατάλογος	  των	  περιορισμών	  που	  αναφέρονται	  στα	  άρθρα	  18	  
έως	  28Γ	  είναι	  εξαντλητικός.	  Εάν	  η	  πράξη	  την	  οποία	  τελώ	  δεν	  
εντάσσεται	  σε	  κάποιον	  από	  αυτούς	  τους	  περιορισμούς,	  τότε	  θα	  
πρέπει	  να	  ζητήσω	  την	  άδεια	  του	  δικαιούχου	  του	  δικαιώματος	  
πνευματικής	  ιδιοκτησίας.	  



(α)	  με	  ποια	  από	  τις	  εξουσίες	  του	  δικαιούχου	  σχετίζεται	  η	  
πράξη	  που	  τελώ	  (π.χ.	  αναπαραγωγή,	  διάθεση	  στο	  κοινό	  
κλπ)	  
(β)	  ποιος	  είναι	  ο	  σκοπός	  της	  πράξης	  που	  τελώ	  (π.χ.	  
εκπαιδευτικός,	  διατήρηση,	  ενημέρωση	  κλπ)	  
(γ)	  ποιος	  είναι	  ο	  τελών	  την	  πράξη	  (π.χ.	  βιβλιοθήκη,	  
εκπαιδευτικός	  κλπ)	  
(δ)	  που	  πραγματοποιείται	  η	  πράξη	  (π.χ.	  σε	  εκπαιδευτικό	  
ίδρυμα,	  στο	  διαδίκτυο	  κλπ)	  
(ε)	  για	  τι	  είδους	  έργου	  μιλάμε	  (π.χ.	  εικαστικό,	  λόγου	  κλπ)	  
(στ)	  άλλου	  είδους	  προϋποθέσεις	  (π.χ.	  νόμιμη	  δημοσίευση,	  
αναφορά)	  

Tι πρέπει 
να κοιτάξω:



(α)	  Περιορισμοί	  που	  υπάρχουν	  γιατί	  δεν	  είναι	  πρακτικό	  να	  διεκδικούνται	  δικαιώματα	  για	  
τις	  συγκεκριμένες	  χρήσεις	  (π.χ.	  Ιδιωτική	  Αναπαραγωγή,	  χρήση	  εικόνων	  με	  έργα	  σε	  
δημόσιους	  χώρους,	  προσωρινές	  πράξεις	  αναπαραγωγής)	  
(β)	  Κοινωνικά	  σημαντικοί	  περιορισμοί	  (π.χ.	  αναπαραγωγή	  προς	  όφελος	  τυφλών	  και	  
κωφαλάλων,	  χρήση	  για	  λόγους	  ενημέρωσης,	  αναπαραγωγή	  για	  σκοπούς	  δικαστικούς	  και	  
διοικητικούς)	  
(γ)	  Περιορισμοί	  που	  ευνοούν	  τη	  δημιουργία	  νέων	  έργων,	  κυρίως	  μέσω	  της	  εκπαίδευσης	  
και	  διατήρησης	  των	  υπαρχόντων	  έργων	  (π.χ.	  παράθεση	  αποσπασμάτων,	  αναπαραγωγή	  σε	  
σχολικά	  βιβλία	  και	  ανθολογίες,	  αναπαραγωγή	  για	  διδασκαλία,	  δημόσια	  παράσταση	  ή	  
εκτέλεση	  σε	  ειδικές	  περιστάσεις)	  
(δ)	  Περιορισμοί	  που	  επιτρέπουν	  τη	  διατήρηση	  των	  έργων	  (π.χ.	  αναπαραγωγή	  από	  
βιβλιοθήκες	  και	  αρχεία,	  αναπαραγωγή	  κινηματογραφικών	  έργων)	  
(ε)	  Περιορισμοί	  συναφείς	  προς	  τη	  φύση	  του	  έργου	  και	  την	  ανάγκη	  πώλησης	  του	  (π.χ.	  
έκθεση	  και	  αναπαραγωγή	  εικαστικών	  έργων)	  

Είδη περιορισμών



Άρθρο 18(1): Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση

Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων 
επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού 
και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου, 
που έχει νομίμως δημοσιευθεί εφόσον η 
αναπαραγωγή γίνεται για ιδιωτική χρήση 
εκείνου που την κάνει. Δεν αποτελεί ιδιωτική 
χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή 
μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού.



*	  Η	  ορθότερη	  άποψη	  θα	  ήταν	  ότι	  οι	  σχετικές	  πράξεις	  εντάσσονται	  στο	  πλαίσιο	  
της	  εξαίρεσης	  του	  αρ.	  18	  καθώς	  πραγματοποιούνται	  από	  ιδιώτες	  χωρίς	  την	  
επίβλεψη	  ή	  εμπλοκή	  προσωπικού	  της	  βιβλιοθήκης.	  	  

*	  Η	  χρήση	  μέσων	  που	  δεν	  ανήκουν	  στο	  πρόσωπο	  που	  διενεργεί	  την	  
αναπαραγωγή	  δεν	  την	  καθιστούν	  μη	  ιδιωτική.	  	  

*	  Η	  βιβλιοθήκη	  οφείλει	  να	  έχει	  αναρτήσει	  τα	  σχετικά	  σημειώματα	  που	  
αναφέρονται	  στους	  όρους	  υπό	  τους	  οποίους	  πραγματοποιείται	  η	  
αναπαραγωγή.	  	  

*	  Η	  καταβολή	  τιμήματος	  στη	  βιβλιοθήκη	  σε	  σχέση	  με	  την	  φωτοτύπηση	  
πραγματοποιείται	  προκειμένου	  να	  καλυφθεί	  το	  κόστος	  λειτουργίας	  και	  
συντήρησης	  των	  φωτοτυπικών	  μηχανημάτων	  και	  όχι	  ως	  αντίτιμο	  για	  τη	  χρήση	  
της	  υπηρεσίας	  φωτοτύπησης	  και	  δεν	  αποτελούν	  τεκμήριο	  οργάνωσης	  ή	  
επίβλεψης	  της	  διαδικασίας	  φωτοτύπισης.	  	  

*	  Στην	  περίπωση	  αναπαραγωγής	  οπτικοακουστικού	  ή	  ηχητικού	  υλικού,	  
εφόσον	  δεν	  υφίστανται	  μέσα	  αναπαραγωγής	  στο	  χώρο	  της	  βιβλιοθήκης,	  δεν	  
υφίσταται	  θέμα	  ιδιωτικής	  αναπαραγωγής.	  

Ιδιωτική 
Αναπαραγωγή









Άρθρο 19: Παράθεση αποσπασμάτων
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού 
και χωρίς αμοιβή, η παράθεση σύντομων 
αποσπασμάτων από έργο άλλου νομίμως 
δημοσιευμένου για την υποστήριξη της 
γνώμης εκείνου που παραθέτει ή την κριτική 
της γνώμης του άλλου, εφόσον η παράθεση 
των αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς 
τα χρηστά ήθη και η έκταση των 
αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον 
επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του 
αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την 
ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του 
δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα 
ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.







Είναι απόσπασμα;



Άρθρο 21: Αναπαραγωγή για διδασκαλία
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς 
αμοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων νομίμως δημοσιευμένων 
σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, συντόμων αποσπασμάτων 
έργου ή τμημάτων σύντομου έργου, ή έργου των 
εικαστικών τεχνών νομίμως δημοσιευμένου, εφόσον 
γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο μέτρο που δικαιολογείται από 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη 
και δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Η 
αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της 
πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, 
εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.



Άρθρο 22: Αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και 
αρχεία
Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού 
και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός 
πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές 
βιβλιοθήκες ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του 
έργου στη μόνιμη συλλογή τους, προκειμένου 
να διατηρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το 
μεταβιβάσουν σε άλλη, μη κερδοσκοπική 
βιβλιοθήκη ή αρχείο. Η αναπαραγωγή 
επιτρέπεται μόνο αν είναι αδύνατη η 
προμήθεια ενός τέτοιου αντιτύπου από την 
αγορά σε σύντομο χρόνο και με εύλογους 
όρους.



Το πρόβλημα του δημόσιου δανεισμού



* Μία από τις εξουσίες 
(περιουσιακό δικαίωμα) του 
δημιουργού

* Διαχείριση από οργανισμούς 
συλλογικής διαχείρισης

* Νομοθετική λύση



τι είναι ο “Δημόσιος 
Τομέας” (public domain)
και ποιά τα όρια του;













Η Φόνισσα

Αναπαραγωγή  
(π.χ. φωτοτυπική)

Αναπαραγωγή  
λογοτεχνικού έργου 
(OCR;)

Ιδέα 
Πλοκή, 
χαρακτήρες κλπ



Η Φόνισσα

Αναπαραγωγή  
(π.χ. φωτοτυπική)

Αναπαραγωγή  
λογοτεχνικού έργου 
(OCR;)

Ιδέα 
Πλοκή, 
χαρακτήρες κλπ
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χρειάζεται να κάνω κάτι για να 
προστατέψω την πνευματική μου 

ιδιοκτησία;



Όχι!

Η Πνευματική Ιδιοκτησία προστατεύεται χωρίς 
να απαιτούνται διατυπώσεις! 



Αλλά...

• Μπορώ να έχω κάποια σήμανση στο έργο (αρ.
10 Ν. 2121/1993)

• Είναι σημαντικό να εξηγώ με ποιο τρόπο θέλω 
να διατίθεται το έργο μου



[κατοχύρωση (Πν.Ιδ)]









Είναι	  το	  έργο	  δικό	  μου	  Ι	  (μέλη	  ΔΕΠ);

• Δεν	  απαιτούνται	  προϋποθέσεις	  για	  την	  κτήση	  του	  δικαιώματος	  (αρ.6)	  αλλά	  
τεκμαίρεται	  ως	  δικαιούχος	  αυτός	  που	  αναγράφεται	  (αρ.10)	  

• Εάν	  εργάζομαι	  για	  το	  δημόσιο	  καταρχήν	  ισχύει	  το	  αρ.8	  οπότε:	  	  

● Εάν	  δημιουργήθηκε	  το	  έργο	  κατά	  την	  εκτέλεση	  του	  υπηρεσιακού	  μου	  
καθήκοντος	  μεταβιβάζεται	  στον	  εργοδότη	  

● Εάν	  είναι	  εκτός	  καθηκόντων	  εξαρτάται	  από	  το	  λεκτικό	  της	  σύμβασης	  
● Κοιτάω	  πάντοτε	  τον	  κανονισμό	  του	  Πανεπιστημίου	  και	  τους	  όρους	  για	  (α)	  
μέλη	  ΔΕΠ	  και	  (β)	  συμβασιούχους	  



Είναι	  το	  έργο	  δικό	  μου	  ΙΙ	  (φοιτητές);

• Εάν	  είμαι	  φοιτητής	  
• Κοιτάω	  κανονισμό	  (αλλιώς	  γενικές	  αρχές	  ή	  ειδικοί	  νόμοι):	  

• Εργασίες	  Μαθημάτων	  (κανονισμός)	  
• Πτυχιακές	  (κανονισμός)	  
• Μεταπτυχιακές	  (υπάρχει	  έργο	  (συγχρηματοδοτούμενο	  ή	  ευρωπαϊκό;)	  
• Διδακτορικά	  (υπάρχει	  έργο;)	  

• Κατάθεση	  σε	  Πανεπιστήμιο	  
• Κατάθεση	  σε	  ΕΚΤ	  





Είναι	  το	  έργο	  δικό	  μου	  ΙΙΙ	  (βιβλιοθήκη);

• Η	  βιβλιοθήκη	  συνήθως	  δεν	  έχει	  δικαιώματα:	  	  
• μεταφέρει	  άδειες	  (βάσεις	  δεδομένων)	  ή	  υποδαδειοδοτεί	  (ηλεκτρονικά	  
περιοδικά/	  βάσεις	  δεδομένων)	  

• χρησιμοποιεί	  εξαιρέσεις	  (αναπαραγωγή,	  δανεισμός)	  
• προσφέρει	  πρόσβαση	  σε	  φυσικά	  αντικείμενα	  (δημόσιος	  δανεισμός,	  
ανάγνωση)	  

• δημιουργεί	  παράγωγα	  έργα	  (εμπλουτισμός	  βάσεων	  δεδομένων)	  
• χρησιμοποιεί	  άδειες	  (λογισμικό)	  

• Εξαιρετικά:	  
• παράγει	  μεταδεδομένα	  και	  τεκμηριώνει	  
• παράγει	  ή	  τροποποιεί	  λογισμικό	  (αποθετήρια,	  διαδανεισμός	  κλπ)	  
• διαθέτει	  υλικό	  μελών	  ΔΕΠ	  και	  φοιτητών	  (αποθετήρια)	  
• παρέχει	  πρόσβαση	  σε	  ανοιχτούς	  πόρους	  τρίτων	  



Είναι	  το	  έργο	  δικό	  μου	  IV	  
(διαδανεισμός);

• Δανείζω	  σε	  άλλες	  βιβλιοθήκες:	  
• βιβλία	  (φυσικά)	  	  
• περιοδικά	  (φυσικό	  αντικείμενο)	  
• ΔΕΝ	  αναπαράγω	  εκτός	  εάν:	  

• έχω	  λάβει	  άδεια	  (το	  προβλέπει	  η	  σύμβαση	  μου	  με	  το	  περιοδικό)	  
• το	  υλικό	  είναι	  εκτός	  προστασίας	  
• η	  αναπαραγωγή	  εμπίπτει	  στις	  εξαιρέσεις	  (εντυποαναπήρια)



Γιατί	  το	  ανοιχτό	  περιεχόμενο	  με	  
κατοχυρώνει;

● Γίνεται	  ξεκάθαρο	  με	  τα	  σημειώματα	  ότι	  το	  έργο	  είναι	  προστατευμένο	  

● Αποσαφηνίζεται	  το	  θέμα	  του	  δικαιούχου	  των	  δικαιωμάτων	  

● Έχουμε	  ημερομηνία	  δημιουργίας	  και	  δημοσίευσης	  του	  έργου	  

● Έχουμε	  σαφή	  αδειοδότηση	  

● Έχουμε	  σαφή	  περιγραφή	  του	  τρόπου	  αναφοράς
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πως θα κάνει κάποιος αναφορά 
στο έργο μου;



ổ σωστή ửνửφορά ựίνửư̆ ίσως το πư̆ο σỷμửντư̆₫ό 
Ỷỷτούμựνο στο ửνοư̆₫τό πựρư̆ựχόμựνο, ο λόữος ữư̆ử 
τον οποίο οư̆ πựρư̆σσότựροư̆ Ựỷμư̆ουρữοί Ư̆έλουν νử 
ửνοίξουν το πựρư̆ựχόμựνό τους ₫ửư̆ ữư̆ử το λόữο 
ửυτό Ư̆ử πρέπựư̆ νử ỰίỰựτửư̆ ư̆Ựư̆ửίτựρỷ έμφửσỷ σự 

ửυτήν. 



ỜỬλές ỢρỬ₫τư̆₫ές ểνỬφοράς 

•ểφư̆ựρώνω μư̆ử σựλίỰử του έρữου μου στỷν 
οποίử ửνửφέρω πως Ư̆έλω νử ửνửφέρομửư̆ 

•Ủυμπựρư̆λửμỮάνω τử ử₫όλουƯ̆ử στοư̆χựίử: 
•Ợοư̆οί ựίνửư̆ οư̆ Ựỷμư̆ουρữοί 
•Ủỷμựίωμử ểνửφοράς 
•Ủỷμựίωμử Ừρήσỷς Έρữου ủρίτων 
•Ủỷμựίωμử ểỰựư̆οỰότỷσỷς 
•Ỏư̆ửτήρỷσỷ Ủỷμựư̆ωμάτων 
•Ủỷμựίωμử ớστορư̆₫ού ỏ₫Ựόσựων του Έρữου 
(όπου χρựư̆άỶựτửư̆)



Ợοư̆οί ựίνỬư̆ οư̆ Ựỷμư̆ουρữοί (πρότυπο) 

•“Ủτỷν υλοποίỷσỷ του έρữου ửυτού 
συνέỮửλửν οư̆: <ỡởỡỞểủể>” 

ή 
•“ủο έρữο ửυτό Ựỷμư̆ουρữήƯ̆ỷ₫ự ửπό τους: 
<ỡởỡỞểủể>”



ỦỷμựίωμỬ ểνỬφοράς (πρότυπο) 

•“Copyright ΠΑΜΑΚ, Πρόδροµος 
Τσιαβός 2014. Πρόδροµος Τσιαβός. 
« Β α σ ι κ έ ς Α ρ χ έ ς Π ν ε υ µ α τ ι κ ή ς 
Ιδιοκτησίας για Βιβλιοθήκες». 
Έκδοση: 4.0. Θεσσαλονίκη 2014. 
Διαθέσιµο από τη δικτυακή διεύθυνση 
εδώ, 15/12/2014.” 

Δικαιούχος Δημιουργός

http://eclass.gunet.gr/modules/document/file.php/OCGU100/accessibility/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%20MS-Office%202010/LibreOffice%204.0/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%20PDF%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1%20%CE%AD%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20Libre%20Office4.0%20Writer%20%26%20Impress-%20Ver%201.0.docx


ỦỷμựίωμỬ Ừρήσỷς Έρữου ủρίτου (πρότυπο) 

•ủο Έρữο ửυτό ₫άνựư̆ χρήσỷ των ử₫όλουƯ̆ων 
έρữων: 
<ửνửφορά><άỰựư̆ử μự τỷν οποίử Ựư̆ửτίƯ̆ựτửư̆> ₫τλ 
<ửνửφορά><άỰựư̆ử μự τỷν οποίử Ựư̆ửτίƯ̆ựτửư̆>₫τλ



ỦỷμựίωμỬ ểỰựư̆οỰότỷσỷς (πρότυπο) 

Το παρόν υλικό διατίθεται µε τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορικά Παρόµοια Διανοµή 4.0 [1] ή µεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.  

    

Η άδεια αυτή ανήκει στις άδειες που ακολουθούν τις προδιαγραφές του Oρισµού 
Ανοικτής Γνώσης [2], είναι ανοικτό πολιτιστικό έργο [3] και για το λόγο αυτό αποτελεί 
ανοικτό περιεχόµενο [4].  

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  

[2] http://opendefinition.org/okd/ellinika/ 

[3] http://freedomdefined.org/Definition/El 

[4] http://opendefinition.org/buttons/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://opendefinition.org/okd/ellinika/
http://freedomdefined.org/Definition/El
http://opendefinition.org/buttons/


Σημείωμα Αδειοδότησης 

Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση[2] Παρόμοια 
Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης 
Έργων Τρίτων». H άδεια αυτή ΔΕΝ είναι εγγεκριμένη ως άδεια Ελεύθερων Πολιτιστικών Έργων.[3] 

   

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

[2] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

- που δεν περιλαμβάνει άμεσο οικονομικό όφελος διανομέα του έργου και αδειοδόχο από την χρήση του έργου

- που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο

- που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την 
προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

- αυτή για την οποία υπάρχει οικονομική συναλλαγή, εάν η χρήση αυτή δε σχετίζεται με το έργο (π.χ. διδασκαλία) ή αποτελεί 
υπηρεσία προστιθέμενης αξίας (π.χ. κόστος εκτύπωσης). 

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό 
του ζητηθεί.

[3] Δείτε τον ορισμό των Ελεύθερων Πολιτιστικών Έργων καθώς και τις άδειες που εμπίπτουν στον ορισμό αυτό εδώ 

http://creativecommons.org/freeworks  

!

http://creativecommons.org/freeworks


Ỏư̆Ửτήρỷσỷ Ủỷμựư̆ωμάτων (πρότυπο) 
“Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει: 

- Το Σηµείωµα Αναφοράς 
- Το Σηµείωµα Αδειοδότησης 
- Τη δήλωση διατήρησης Σηµειωµάτων 
- Το σηµείωµα χρήσης έργων τρίτων (εφόσον υπάρχουν) 

µαζί µε τους συνοδευόµενους υπερσυνδέσµους.” 



ỦỷμựίωμỬ ớστορư̆₫ού ỏ₫Ựόσựων Έρữου 
“Το παρόν έργο αποτελεί έκδοση 2.3 

 Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις: 

• Έκδοση Χ1.Υ1Ζ1 διαθέσιµη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσµο).  

• Έκδοση Χ2.Υ2Ζ2 διαθέσιµη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσµο).  

• Έκδοση Χ3.Υ3Ζ3 διαθέσιµη εδώ. (Συνδέστε στο «εδώ» τον υπερσύνδεσµο).” 



5



τι γίνεαι εάν χρησιμοποιώ έργο 
τρίτου;



Χρησιμοποιώ το 
Υλικό στο 

Περιεχόμενό μου



παραδείγματα χρήσης υλικού



Ερωτήµατα:

Πόσα έργα υπάρχουν;

Ποιοί έχουν τα δικαιώματα;

Τι μπορώ να κάνω;



(α)



Εικόνες  
(έργο που 
περιέχεται σε 
έκδοση)





Τέλεια κατοπτρική ανάκλαση Near-Perfect  !
Σχεδόν τέλεια κατοπτρική ανάκλαση  !

Perfect Diffuse Reflector !
Μια επιφάνεια Lambertian   !

Κατοπτρική και ισότροπη ανάκλαση   !

4.  !  !

Γωνία  !
Πρόσπτωσης    ! Γωνία  !

εξόδου   ! Γωνία  !
Πρόσπτωσης  ! Γωνία  !

Εξόδου   !

1.  !  ! 2.  !  !νερό !   !

Σχεδόν τέλεια διάχυση   !
3.  !  !





Ιστορία της Φωτογραφίας και Αεροφωτογραφίας  

Η πρώτη φωτογραφία 

Η πρώτη φωτογραφία ελήφθη 
από τον Joseph Nicephore Niepce 
το 1827.   
Η έκθεση τελείωσε σε 8 ώρες και 
χρησιµοποιήθηκε ένα γαλάκτωµα 
από άσφαλτο της ιουδαίας: ένα 
είδος ασφάλτου.  

Κεφάλαιο1: Ιστορία και γενικές αρχές της Τηλεπισκόπησης - Ιστορία της Φωτογραφίας και Αεροφωτογραφίας 



Η πρώτη φωτογραφία Σκίτσο της ίδιας φωτογραφίας 

Κεφάλαιο1: Ιστορία και γενικές αρχές της Τηλεπισκόπησης - Ιστορία της Φωτογραφίας και Αεροφωτογραφίας 
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Η γραφική αναπαράσταση των δεδοµένων του Πίνακα ακολουθεί στο παρακάτω γράφηµα όπου 

είναι σαφής η απόκλιση µεταξύ των τιµών του συντελεστή τριβής από τους κανονισµούς των 

τριών χωρών και των τιµών όπως προκύπτουν από την ερευνητική προσπάθεια για τον ελλαδικό 

χώρο. 



Απλοί κανόνες



1. Πρέπει να κοιτάω τρία στρώματα:
(α) έργο
(β) φωτογράφος/ δημιουργός (εάν 
είναι σχετικό)
(γ) έκδοση

* για καθένα κάνω διαδικασία 
εκκαθάρισης
* ξεκινάω από το γ στο α



2. Εάν το έργο βρίσκεται σε βιβλίο 
(α) κοιτάω εάν είναι 
- στο δημόσιο τομέα
- με ανοικτή άδεια
(β) αν όχι επικοινωνώ με τον εκδότη

ΔΕΝ ανεβάζω χωρίς να ρωτήσω



3. Εάν έχω βγάλει τη φωτογραφία εγώ
=> κοιτάω να δω εάν το έργο
(α) είναι στο δημόσιο τομέα
(β) είχε δοθεί με ανοικτή άδεια

Αλλιώς => επικοινωνώ με το 
δημιουργό



4. Πως ψάχνω να βρω το δημιουργό







(β)



Εικόνες  
(εργα 
από δική µου 
φωτογραφία)





Εάν ο καλλιτέχνης εν ζωή και το 
κυρίως
θέμα το έργο, τότε 
* πρέπει να ζητήσω άδεια
* τουλάχιστον να κάνω αναφορά
* να γνωστοποιήσω 
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών



Εάν πρόκειται για απλή 
φωτογραφία αντικειμένου (για 
το οποίο δεν υπάρχει κάποιος 
ρητός περιορισμός) απλώς τη 
χρησιμοποιώ



(γ)



Εικόνες  
(εργα τέχνης/ 
κτίρια 
από δική µου 
φωτογραφία + 
προσωπο)







* ζητώ την άδεια του προσώπου 
(προσωπικά δεδομένα - 
δεοντολογία)
* μπορεί να θεωρηθεί ότι 
εμπίπτει στις εξαιρέσεις
* ο κανόνας του 1/3



(δ)



Εικόνες  
(κτίρια 
- από έκδοση)







ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

61#



1. Αφορά τα έργα που έχουν γίνει πριν 
το 1830 ή υποψιάζομαι ότι μπορεί να 
έχουν ανακηρυχθεί ως μνημεία 
πολιτιστικής κληρονομιάς



2. Πρέπει να κοιτάω 3 στρώματα:
(α) έργο (εκτός προστασίας 
πνευματικής ιδιοκτησίας - εντός 
αρχαιολογικού νόμου)
(β) φωτογράφος
(γ) έκδοση

* για καθένα κάνω διαδικασία 
εκκαθάρισης
* ξεκινάω από το γ στο α





* αναφέρω την άδεια με την οποία 
θέλω να το χρησιμοποιήσω
* εάν έχει ήδη εκδοθεί ρωτάω τον 
εκδότη εάν έχει άδεια να το 
υποαδειοδοτήσει
* εάν είναι τμήμα εικόνας κάνω 
αναφορά σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο 19 του Ν. 2121/1993



Παραδείγματα	  χρήσης	  	  
προστατευμένου	  υλικού

Φωτογραφία

Αρχαιοπτέρυξ,	  το	  απολίθωμα	  
δείχνει	  ότι	  τα	  προϊστορικά	  
πουλιά	  είχαν	  οδοντοστοιχία.

Πηγή:	  Brian	  Switek,	  Written	  in	  
Stone:	  Evolution,	  the	  Fossil	  Record,	  
and	  Our	  Place	  in	  Nature,	  Bellevue	  
Literary	  Press,	  2010.

üΑποσπασματική	  
χρήση

üΠηγή	  

üΛεζάντα

Αρχική	  φωτογραφία	  πηγής



(ε)



Εικόνες  
(κτίρια- 
λεπτοµέρειες 
- δική µου 
φωτογραφία)







* χρειάζεται η άδεια του 3028/2002 
γιατί θα δώσω τη φωτογραφία με 
ανοικτή άδεια
* αναφέρω στην αίτηση την άδεια την 
οποία θα χρησιμοποιήσω



(στ)



Εικόνες  
(φωτογραφίες)





1 

 
Κινητή τηλεφωνία 

Ανδρέας Βέγλης 





Μία από τις πρώτες κάµερες που κατασκευάστηκε 
για τον  Louis Daguerre στη Γαλλία. 

Louis Jacques Mande Daguerre 

Κεφάλαιο1: Ιστορία και γενικές αρχές της Τηλεπισκόπησης - Ιστορία της Φωτογραφίας και Αεροφωτογραφίας 



Φωτογραφία από Αερόστατο 
Balloon Photography 

Πλάγια αεροφωτογραφία του 
κέντρου της Βοστώνης, η οποία 
ελήφθη από τούς  
Samuel A. King και  
J. W. Black από ένα αερόστατο  
από ύψος 1,200 ft.  
στις 13 Οκτωβρίου του 1860. 

Κεφάλαιο1: Ιστορία και γενικές αρχές της Τηλεπισκόπησης - Ιστορία της Φωτογραφίας και Αεροφωτογραφίας 



ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  ΠΛΑΚΙΔΙΑ 

61#



�	������� �
������������: ������ �������� 

45 

Ηλεκτρονικά+ΜΜΕ+ + +++++++++++++++++Τεχνολογίες+ηλεκτρακουστικής+και+ακουστική+επικοινωνία+

Ηχητική+εγγραφή+σε+φιλμ+(Κινηματογράφος)+
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Android market 



* κάνω ΠΑΝΤΟΤΕ αναφορά
* εάν είναι απλώς διακοσμητική 
(εισαγωγής) φροντίζω να έχω δικαιώματα 
ή να είναι ανοικτή ή την αντικαθιστώ με 
τέτοια
* εάν είναι χρηστική (διδακτικός - 
επεξηγηματικός σκοπός) 
(α) με ενδιαφέρει η συγκεκριμένη 
φωτογραφία ή το θέμα της;
(β) εάν με ενδιαφέρει η 
συγκεκριμένη ,κοιτάω αν είναι ανοικτή, 
ζητάω άδεια ή πάω στο 19 (κριτική - μέρος) 
εάν μπορώ



(ζ)



Χάρτες + 
αεροφωτογραφίες 
(από βιβλίο)











a

b 



* Δημόσιος τομέας ή
* Ανοικτή άδεια ή
* Ζητάω άδεια ή
* Αντικαθιστώ

ΠΡΟΣΟΧΗ! εάν παίρνω τους χάρτες από 
δημόσιο οργανισμό (ΕΚΧΑΕ, ΓΥΣ κλπ) 
ελέγχω την άδεια



Όρια αδειοδότησης (ιδίως από ΕΚΧΑΕ/ ΓΥΣ) 
(3882/2010):

- απόρρητο/ εθνική ασφάλεια
- δεν υπάρχουν περιορισμοί για δημόσιες 
αρχές 
- μη εμπορική χρήση για τρίτους 
- όχι χρέωση εάν έχουν δημιουργηθεί σε 
ΕΣΠΑ



(η)



Χάρτες  
(από διαδίκτυο)







Ο καπνός ως παράγων µεταβολών και αλλοιώσεων της ηλιακής 
ακτινοβολίας (εδώ για εντοπισµό πυρκαϊάς) 

Κυριακή 26 Αυγούστου 2007, MODIS sensor 
του δορυφόρουTERRA 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2:  Hλεκτροµαγνητική Aκτινοβολία  -  Ατµόσφαιρα     



Η σκόνη ως παράγων µεταβολών και αλλοιώσεων της ηλιακής ακτινοβολίας  
(εδώ για εντοπισµό της θύελλας σκόνης από την αραβική χερσόνησο)  

Εικόνα MODIS του δορυφόρου TERRA της NASA, µε ηµεροµηνία λήψης  29-9-2011  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2:  Hλεκτροµαγνητική Aκτινοβολία  -  Ατµόσφαιρα     







* Δημόσιος τομέας ή
* Ανοικτή άδεια (CCBY / CCBYSA) ή
* Ζητάω άδεια ή
* Αντικαθιστώ

ΠΡΟΣΟΧΗ! κοιτάω τους όρους με τους 
οποίους διατίθεται το υλικό (ιδίως όρους 
αναφοράς)



(θ)



Χάρτες  
(επεξεργασµένοι)









* φροντίζω να έχω ΚΑΙ δικαιώματα 
παραγώγου έργου
* προτιμώ Open Street Map/ Geodata



(ι)



Πίνακες







* εφόσον είναι δικός μου δεν υπάρχουν 
ζητήματα
* εφόσον είναι κοντά σε “ιδέα” δεν 
υπάρχουν ζητήματα
* εάν είναι αντιγραφή εξετάζω εάν 
μπορούσε να γίνει διαφορετικά



(ια)



Διαγράµµατα















Μέγεθος επίθεσης   

! Συνηθισµένη 
επίθεση για 
παράδειγµα σε µια 
τράπεζα 50Gbps 

! Στην περίπτωσή 
µας 300Gbps 





4 

Κυψέλες 
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Ποσοστά πωλήσεων 4ου τριµήνου 
2010 ανά λειτουργικό σύστηµα 



* γενικά τα αντιμετωπίζω ως 
φωτογραφίες σε έκδοση
* είναι πιο εύκολο να πάρω άδεια από τον 
εκδότη (του ανήκουν)
* προσπαθώ να τα αναπαράγω
* προσπαθώ να τα αντικαταστήσω
* προσοχή στα μερικά παράγωγα



(ιβ)



Πολλαπλά έργα











* αντιμετωπίζω το κάθε έργο χωριστά
* οι αλλαγές θέλουν πρόσθετα έργα
* προσοχή στα πρόσωπα που 
αναφέρονται



(ιγ)



Αναφορές





* προσπαθώ να δίνω υπερσυνδέσμους
* η αναφορά να είναι πλήρης και το υλικό 
αν γίνεται να είναι πραγματικά διαθέσιμο
* κανόνες wikipedia



(ιδ)



Πληροφορία 
Δηµοσίου Τοµέα















* η πληροφορία του δημοσίου τομέα είναι 
Creative Commons Αναφορά για Διαυγεια και 
ΦΕΚ (επίκειται αλλαγή του ν. 3448/2006)
* εκτός προστασίας το ΦΕΚ
* εκτός προστασίας το κείμενο σε βάσεις 
δεδομένων
* εντός προστασίας η συλλογή



(ιε)



screenshots









Επιλογή χρήστη 







* ελέγχω τους όρους με τους οποίους 
διατίθεται το υλικό
* λογισμικό - όροι πρόσβασης 
διαδικτυακού τόπου
* δίκαιη χρήση (fair use)
* εξαιρέσεις και περιορισμοί



(ιστ)





* ελέγχω τους όρους με τους οποίους 
διατίθεται το video
* εάν δεν είναι με creative commons 
χρησιμοποιώ μόνο τον υπερσύνδεσμο
* https://www.youtube.com/yt/copyright/
* http://search.creativecommons.org/ 

https://www.youtube.com/yt/copyright/
http://search.creativecommons.org/


(ιζ)



Openarchives.gr	  

72



hYp://www.didaktorika.gr/eadd/	  

73

http://www.didaktorika.gr/eadd/


hYp://epset.gr/	  	  

74

http://epset.gr/


* ελέγχω τους όρους με τους οποίους 
διατίθεται το διδακτορικό
* ελέγχω τους όρους με τους οποίους 
διατίθεται το υλικό
* εάν δεν είναι με creative commons ισχύουν οι 
γενικές διατάξεις
* επικοινωνώ με τη βιβλιοθήκη ή τον 
διδάκτορα
* βλέπω τον κανονισμό
* βλέπω τη δήλωση αποδέσμευσης



(ιη)





Προσέχω:
* δημόσια εκτέλεση
* διάθεση στο/ από το διαδίκτυο
* αναπαραγωγή (όχι ιδιωτική π.χ. studypacks)

Επικοινωνώ:
1. Δημιουργός
ΙΙ. Παραγωγός
ΙΙΙ. ΟΣΔ



(ιθ)



79

Wikisource/	  Βικιθήκη	  [goo.gl/HiwEv]



80

Wikibooks/	  Βικιβιλία	  [goo.gl/jrcMx]



Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Wikimedia	  Commons	  

http://commons.wikimedia.org/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Προσέχω:
* την άδεια 
* είναι Creative Commons Αναφορά Παρόμοια 
Διανομή
* Πως κάνω την αναφορά 
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Πως εκκαθαρίζω;



Δημιουργώ πίνακα όλων των πόρων 
που χρειάζομαι για το μάθημά μου

(περιλαμβάνω τα URL όπου υπάρχουν)

Εξετάζω αν υπάρχουν πόροι που 
έχουν δημιουργηθεί πριν το 1870

Εάν είναι μετά το 1870 κοιτάω εάν 
διατίθενται με άδεια  Creative 

Commons 

Εάν δε διατίθενται με άδεια CC 
κοιτάω αν μπορώ να τους 
αντικαταστήσω με αντίστοιχο 
υλικό που αδειοδοτείται με CC 
και μπορεί να βρεθεί στα:
(α) creativecommons.org
(β) wikimedia commons
(γ) google με φίλτρο CC
(δ) άλλα (δες σχετικό σύνδεσμο)

Χρησιμοποιώ

Εάν δεν μπορώ να 
αντικαταστήσω, ούτε να το 
φτίαξω μόνος μου, τότε 
προσπαθώ να βρω τα στοιχεία 
δικαιούχου και επικοινωνώ 
μαζί του σύμφωνα με τη φόρμα 
εκκαθάρισης

1

2

3

4

5

7

Αντικατάσταση - Εκκαθάριση

Εάν δεν μπορώ να 
αντικαταστήσω, τότε 
προσπαθώ να φτιάξω ένα νέο 
αντίστοιχο πόρο μόνος μου (π.χ. 
διάγραμμα)

6



Εκκαθάριση πνευµατικών δικαιωµάτων είναι 
η διαδικασία µε την οποία διαπιστώνω σε 

ποιον ανήκουν τα δικαιώµατα επί 
συγκεκριµένου υλικού και αποκτώ τις 
άδειες προκειµένου να µπορώ να το 

χρησιµοποιήσω



Πίνακας	  Παρακολούθησης	  λήψης	  αδειών	  Ι

1.	  Άρθρο/	  Πόρος	  

2.	  Τίτλος	  +	  Δημιουργός	  

3.	  Δικαιούχος	  
-‐	  Όνομα	  
-‐	  Διεύθυνση

14



Πίνακας	  Παρακολούθησης	  λήψης	  αδειών	  ΙΙ

4.	  Επικοινωνία	  
-‐	  Ημερομηνία	  και	  μορφή	  επικοινωνίας	  	  (e-‐mail/ταχυδρομίο)	  

5.	  Ερωτήματα	  από	  την	  επικοινωνία	  

6.	  Ζητήθηκαν	  φόρμες	  on-‐line?	  

7.	  Status	  
-‐	  Έχει	  δοθεί	  
-‐	  Άρνηση	  
-‐	  Καμία	  απάντηση

15



Πίνακας	  Παρακολούθησης	  λήψης	  αδειών	  ΙΙΙ

8.	  Όροι	  
-‐	  Κόστος	  
-‐	  Περίοδος	  

9.	  Άδεια	  	  
-‐	  Επιφύλαξη	  όλων	  των	  δικαιωμάτων	  
-‐	  Είδος	  CC	  
-‐	  Άλλη	  Ανοικτή	  Άδεια	  
-‐	  Εκπαιδευτική	  Άδεια	  

10.	  Αναφορά

16



Επιστολή	  λήψης	  αδείας

1.	  Ημερομηνία	  
2.	  Στοιχεία	  Δικαιούχου	  
3.	  Περιγραφές	  
(α)	  ιδρύματος	  
(β)	  μαθήματος	  
(γ)	  σκοπού	  χρήσης	  
4.	  Τίτλος	  έργου	  
5.	  Είδος	  άδειας	  με	  την	  οποία	  θα	  διατεθεί	  το	  έργο	  (ιδίως	  CC)	  
6.	  Επιπλέον	  υποχρεώσεις:	  
(α)	  Δήμοσια	  Πληροφορία	  
(β)	  Γεωχωρική	  Πληροφορία	  
(γ)	  Αρχαιολογικό	  περιεχόμενο

17
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τι είναι οι άδειες ανοικτού 
περιεχομένου;



Γιατί	  να	  με	  ενδιαφέρουν	  οι	  άδειες	  πνευματικής	  
Ιδιοκτησίας

•Ως	  δημιουργός:	  
– Συνεισφέρουν	  στο	  τεκμήριο	  πνευματικής	  ιδιοκτησίας	  (αρ.10)	  

•Ως	  χρήστης:	  
–Προκειμένου	  να	  μπορώ	  να	  χρησιμοποιήσω	  νόμιμα	  περιεχόμενο	  
χωρίς	  να	  χρειάζεται	  να	  ανησυχώ	  για	  το	  εάν	  εμπίπτω	  στις	  
εξαιρέσεις	  ή	  όχι

20



Ά δ ε ι ε ς Α ν ο ι χ τ ο ύ Λ ο γ ι σ μ ι κ ο ύ / 
Περιεχομένου/ δεδομένων

* βασίζονται στο N. 2121/1993 (αρ. 13(1),(2)) 

* αποτελεούν για το σκοπό του νόµου µη αποκλειστικές άδειες 
εκµετάλλευσης 

* δίδουν κάποια δικαιώµατα και παρακρατούν κάποια άλλα 

* µπορεί να περιέχουν διατάξεις που τις καθιστούν ασύµβατες µε άλλες 
άδειες



Τι δικαιώματα περιλαμβάνουν οι άδειες CC

* δικαίωµα του δηµιουργού 

* συγγενικά δικαιώµατα 

* ιδιόρρυθµο δικαίωµα δηµιουργού βάσης δεδοµένων
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τι είναι οι άδειες Creative 
commons



Άδειες  

Creative Commons



Τι είναι τα Creative Commons

* Τα  Creative  Commons  (CC)  είναι  ένας  μη  κερδοσκοπικός 
οργανισμός ο οποίος στοχεύει στην προώθηση της καλύτερης 
ταυτοποίησης,  διαπραγμάτευσης,  και  επαναχρησιμοποίησης 
του  περιεχομένου  για  σκοπούς  δημιουργικότητας  και 
καινοτομίας.
*  Οι  άδειες  είναι  ένα  μέσο  μόνο  με  το  οποίο  γίνεται  αυτό. 
Επιδιώκεται  και  η  συνολική  αλλαγή  της  νομοθεσίας  για  την 
πνευματική  ιδιοκτησία  με  έμφαση  στη  δημιουργία  θετικών 
δικαιωμάτων για τους χρήστες-δημιουργούς



[1] 

Αναγνώσιµο από ανθρώπους:  

Commons Deed

[2] 

Αναγνώσιµο από δικηγόρους:  

Legal Code

[3] 

Αναγνώσιµο από µηχανές: 

Meta-dataLogo + Link



Αναγνώσιµο από ανθρώπους: 









Αναγνώσιµο από δικηγόρους: 





Αναγνώσιµο από µηχανές:





σχηματική 
αναπαράσταση



Πώς	  λειτουργούν	  τα	  Creative	  Commons?
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://www.creativecommons.gr/

http://www.creativecommons.gr/
http://www.creativecommons.gr/


Πώς	  λειτουργούν	  τα	  Creative	  Commons?

http://creativecommons.org/choose/ 

http://creativecommons.org/choose/


υπάρχει μόνο μία αδεια Creative Commons

OXI



Πώς	  λειτουργούν	  τα	  Creative	  Commons?
http://www.creativecommons.gr/	  
http://creativecommons.org/about/downloads/	  	  

Τύποι	  αδειών

Αναφορά	  
BY	  
Attribution

Μη	  εμπορική	  χρήση	  
NC	  
Non-‐Commercial	  

Οχι	  παράγωγα	  έργα	  
ND	  	  
No	  Derivative	  Works

Παρόμοια	  διανομή	  
SA	  	  
Share	  Alike

http://www.creativecommons.gr/
http://www.creativecommons.gr/
http://creativecommons.org/about/downloads/


Πώς	  λειτουργούν	  τα	  Creative	  Commons?

Μη	  εμπορική	  χρήση	  
NC	  
Non-‐Commercial	  

*	  Χρήση	  
(άμεση/	  έμμεση)	  
π.χ.	  Apps	  
*	  Χρήστης	  
-‐	  το	  MIT	  δεν	  δέχεται	  ότι	  
σχετίζεται	  με	  το	  χρήστη	  
*	  κόστος/	  κέρδος



Πώς	  λειτουργούν	  τα	  Creative	  Commons?

Στοιχεία:	  
(c)	  	  
<ONOMA>	  
<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>	  
<ΤΙΤΛΟΣ	  ΕΡΓΟΥ>	  
<ΕΚΔΟΤΗΣ/ΙΔΡΥΜΑ>	  
<ΑΔΕΙΑ>	  
<URL>

Αναφορά	  
BY	  
Attribution



Πώς	  λειτουργούν	  τα	  Creative	  Commons?

*	  αφορά	  ΜΟΝΟ	  στο	  παράγωγο	  
έργο	  
*	  τα	  πρωτότυπα	  έργα	  πάντα	  
αδειοδοτούνται	  από	  τον	  ίδιο	  
δικαιούχό

Παρόμοια	  διανομή	  
SA	  	  
Share	  Alike



ένα σενάριο  
 Copyleft - ShareAlike  

 
 Ιωσήφ (original Creator/ Licensor)

Αλέκα  (first User/ licensee)

έργο CCBYSA

Λιάνα  (first User/ licensee)

έργο CCBYSA



Ιωσήφ (original Creator/ Licensor1)

Αλέξης  (first User/ licensee1- 
Licensor2)

Έργο 1

CCBYSA (έργο2)

Mήτσος  (second User/ licensee2)

τροποποιηµένο 
έργο

CCBYSA (έργο1) 

CCBYSA (έργο1)

ένα σενάριο Copyleft - ShareAlike



Ιωσήφ (original Creator/ Licensor1)

Αλέξης  (first User/ licensee1- 
Licensor2)

Έργο 1

CCBYSA (έργο2)

Mήτσος  (second User/ licensee2)

τροποποιηµένο 
έργο

CCBYSA (έργο1) 

CCBYSA (έργο1)

ένα σενάριο Copyleft - ShareAlike
προστιθέµενη  

αξία



Πώς	  λειτουργούν	  τα	  Creative	  Commons?

ΠΡΟΣΟΧΗ!	  

Στην	  περίπτωση	  που	  επιθυμώ	  να	  διενεργώ	  πράξεις	  που	  δεν	  
επιτρέπονται	  από	  τις	  άδειες	  Creative	  Commons	  	  

	  =>	  ζητώ	  επιπλέον	  άδειες	  από	  το	  δημιουργό



Συνδυασμοί

Αναφορά

Αναφορά - Παρόµοια Διανοµή

Αναφορά - Όχι Παράγωγα

Αναφορά - Μη Εµπορική Χρήση

Αναφορά - Μη Εµπορική Χρήση -
Παρόµοια Διανοµή

Αναφορά - Μη Εµπορική Χρήση - Όχι 
Παράγωγα



Επιλογή



Creative Commons 

Αναφορά Παρόµοια Διανοµή



Αναφορά - Παρόµοια Διανοµή



Τι ΜΠΟΡΕΙ να κάνει ο 
αδειοδόχος

χρήση δεδομένων

διανομή δεδομένων 

Διασκευή (αρ. 16 + 4(1γ))

διανομή αλλαγών

ΜΠΟΡΩ

ηθικά δικαιώματα όπου 
αυτά υπάρχουν



Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο 
αδειοδόχος

να σταματήσει την 
πρόσβαση στα δεδομένα

υπο-αδειοδότηση

να παραβεί τους όρους 
πρόσβασης που θέτει ο 

αδειοδότης

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ



τι ΠΡΕΠΕΙ να κάνει ο 
αδειοδόχος

κρατάει όλα τα σημειώματα 
περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας

να διαθέτει περαιτέρω 
αντίγραφα ή παράγωγα 
έργα με την ίδια άδεια

να διαθέτει τα δεδομένα σε 
ανοιχτό μορφότυπο

ΠΡΕΠΕΙ



Προτεινόμενες	  άδειες	  	  
Creative	  Commons	  για	  μέγιστη	  επαναχρησιμοποίηση	  των	  

ΑΨΜ

Αυτό	  το	  έργο	  χορηγείται	  με	  άδεια	  Creative	  Commons	  
Αναφορά	  Δημιουργού	  3.0	  Ελλάδα	  .

Αυτό	  το	  έργο	  χορηγείται	  με	  άδεια	  Creative	  Commons	  
Αναφορά	  Δημιουργού	  -‐	  Παρόμοια	  Διανομή	  3.0	  
Ελλάδα	  .

Προσοχή!	  Κάθε	  αρχείο	  του	  μαθήματος	  θεωρείται	  ξεχωριστό	  
τεκμήριο	  και	  η	  άδειά	  του	  πρέπει	  να	  αναγράφεται	  στην	  αρχή	  και	  το	  
τέλος	  
Eάν	  θέλω	  να	  με	  αναφέρουν	  εξηγώ	  πως	  στην	  αρχή	  της	  παρουσίασης.	  
Εάν	  έχω	  χρησιμοποιήσει	  υλικό	  τρίτων	  τους	  αναφέρω	  στην	  αρχή	  ή	  το	  

τέλος	  της	  παρουσίασης

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
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που μπορώ να βρω ανοικτό 
περιεχόμενο



Γιατί	  ψάχνω	  για	  ανοικτό	  περιεχόμενο;

• 	  Γιατί	  δεν	  είμαι	  σίγουρος	  αν	  εμπίπτει	  στους	  περιορισμούς	  και	  τις	  
εξαιρέσεις	  του	  νόμου	  για	  την	  πνευματική	  ιδιοκτησία	  

• 	  Γιατί	  δεν	  μπορώ	  να	  πάρω	  άδεια	  για	  να	  χρησιμοποιήσω	  το	  έργο	  

• Γιατί	  δεν	  έχω	  χρόνο	  να	  κάνω	  τίποτε	  από	  τα	  παραπάνω

63





Για	  τί	  ψάχνω;

• 	  Πρωτοβουλίες	  

• 	  Κατάλογοι	  

• 	  Συσσωρευτές	  

• 	  Αποθετήρια	  

• 	  Δεδομένα/	  Περιεχόμενο/	  OER	  

• 	  Εθνικά	  -‐	  Διεθνή

65



Βοήθημα	  για	  σωστή	  και	  γρήγορη	  αναφορά	  CC	  
Openattribute.com

Shark!	  (http://www.flickr.com/photos/guitarfish/
143465657/)	  /	  guitarfish	  (http://www.flickr.com/
photos/guitarfish/)	  /	  CC	  BY-‐NC	  2.0	  (http://
creativecommons.org/licenses/by-‐nc/2.0/)

http://openattribute.com/


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;

Creative	  Commons	  Search	  
http://search.creativecommons.org/?lang=el

http://search.creativecommons.org/?lang=el


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Google	  	  

(σύνθετη	  αναζήτηση,	  περιορισμός	  αποτελεσμάτων	  
με	  βάση	  τα	  δικαιώματα	  χρήσης)



Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Flickr	  

http://www.flickr.com/

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Fotopedia	  

http://www.fotopedia.com/

http://www.fotopedia.com/reporter/featured
http://www.fotopedia.com/reporter/featured


MyContent	  (ΕΕΛΛΑΚ)	  [hYp://mycontent.ellak.gr/]

•Λίστα	  με	  πηγές	  ανοικτού	  περιεχομένου	  ανά	  μέλος	  της	  Εταιρίας	  
Ελεύθερου	  Λογισμικού/	  Λογισμικού	  Ανοικτού	  Κώδικα	  

[goo.gl/suLh2]	  

• Ενδεικτικά	  αναφέρονται:	  
ΕΚΤ	  (πολιτιστικά	  –	  επιστημονικά	  –	  διδακτορικές	  διατριβές	  –	  
OpenArchives	  -‐	  	  βιβλιοθήκες)	  

– Αθηνά	  (Γεωχωρικά)	  

–GUNET	  (Ανοικτά	  Μαθήματα)	  

– ΥπΠαιδείας	  (Φωτόδεντρο)
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Openarchives.gr	  

72



hYp://www.didaktorika.gr/eadd/	  

73

http://www.didaktorika.gr/eadd/


hYp://epset.gr/	  	  

74

http://epset.gr/


75

hYp://geodata.gov.gr/geodata/



76

hYp://ckan.okfn.gr/



77

hYp://datahub.io/group/country-‐gr?page=3	  

http://datahub.io/group/country-gr?page=3


78

hYp://datahub.gr/	  



79

Wikisource/	  Βικιθήκη	  [goo.gl/HiwEv]



80

Wikibooks/	  Βικιβιλία	  [goo.gl/jrcMx]



Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Wikimedia	  Commons	  

http://commons.wikimedia.org/

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Wikiversity	  

http://en.wikiversity.org/

http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page
http://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main_Page


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
WikiEducator	  

http://wikieducator.org/

http://wikieducator.org/Main_Page
http://wikieducator.org/Main_Page
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hYp://www.opendiscoveryspace.eu/
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hYp://www.oercommons.org/	  



Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Open	  Tapestry	  

http://www.opentapestry.com/

http://www.opentapestry.com/items
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hYp://www.europeana.eu/



Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Open	  Michigan	  Wiki	  

https://open.umich.edu/wiki/Open_Content_Search

https://open.umich.edu/wiki/Open_Content_Search


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
College	  and	  Research	  Libraries	  News	  

http://crln.acrl.org/	  
Open	  educational	  resources	  in	  higher	  education

http://crln.acrl.org/
http://crln.acrl.org/


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Merlot	  (Multimedia	  Educational	  Resource	  for	  Learning	  and	  
Online	  Teaching)	  

http://www.merlot.org/

http://www.merlot.org/merlot/index.htm
http://www.merlot.org/merlot/index.htm


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Project	  Gutenberg	  

http://www.gutenberg.org/

http://www.gutenberg.org/


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Video	  Lectures.Net	  

http://videolectures.net/

http://videolectures.net/


Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;

Open	  Science	  Resources	  
http://www.osrportal.eu/

http://www.osrportal.eu/


94

hYp://www.google.com/advanced_search



Πού	  μπορώ	  να	  βρω	  υλικό	  με	  ανοικτές	  άδειες;
Open	  Clipart	  

http://openclipart.org/

http://openclipart.org/


10



συμπεράσματα
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[θυµίσου!]
* ο δηµιουργός πάντοτε διατηρεί το 
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας όταν 
χρησιµοποιεί άδειες ανοιχτού 
περιεχοµένου (αρ. 15 (1), (4)) 
* ΕΛΛΑΚ/ Ανοικτό Περιεχόµενο ΔΕΝ 
σηµαίνει ελεύθερο δικαιωµάτων αλλά 
είναι τρόπος αδειοδότησης 
* ΔΕΝ χρειάζονται διατυπώσεις για την 
κτήση των δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας/ συγγενικών δικαιωµάτων 
(αρ. 6(2))
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[θυµίσου!]
* οι εξαιρέσεις δεν ταυτίζονται µε 
τις ανοιχτές άδειες 
* αν µπορείς να φτιάξεις 
εκκαθαρισµένο ανοικτό υλικό, κάνε το! 
* ανάγκη για συλλογικές συµφωνίες µε 
όλο το οικοσύστηµα 
* οργάνωσε και κατάγραψε τα αϋλα 
κεφάλαια σου!
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[θυµίσου!]



@prodromos#open


