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20 εκ. εγγραφές μεταδεδομένων 
με άδεια CC0 

(Public Domain Dedication) 
το Σεπτέμβριο του 2012





Ομάδα ΕΛ/ΛΑΚ για τις Ανοικτές Άδειες

• Προωθεί τη χρήση των Ανοικτών Αδειών
• Συγκεντρώνει, οργανώνει, παρουσιάζει 

πληροφορία σχετική με τις Ανοικτές Άδειες
• Στην παρούσα φάση επικεντρώνει τη 

δράση της στην εκπαίδευση
• Πραγματοποιεί δράσεις 

ενημέρωσης και  ευαισθητοποίησης
• Ανοικτή συμμετοχή: 

http://bit.ly/12r2r



‘Αρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

• Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην 
πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες 
και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά 
της.

• Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και 
υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους 
επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του. 



Πνευματική Ιδιοκτησία

• Αποκτάται αυτόματα και χωρίς 
τυπικές διαδικασίες

• Κατοχυρώνει το ηθικό και το 
περιουσιακό δικαίωμα

• Αποκλειστικό δικαίωμα για την 
αναπαραγωγή, αναμετάδοση, 
διασκευή, μετάφραση, κλπ

• Λίγες εξαιρέσεις οι οποίες δεν 
είναι ίδιες σε όλες τις χώρες…

• Διάρκεια + 70 χρόνια μετά το 
θάνατο του δημιουργού



Κριτική κατά του Copyright

• Δεν είναι συμβατό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις 
δυνατότητες του διαδικτύου αλλά και τις ανάγκες της 
εποχής

• Δημιουργεί “ορφανά” έργα
• Τεράστιο και αντιπαραγωγικό το κόστος της 

εκκαθάρισης των πνευματικών δικαιωμάτων
• Δεν έχει όλο το περιεχόμενο οικονομική αξία ή χρήζει 

τόσο αυστηρής προστασίας
• Δημιουργία της “ψηφιακής μαύρης τρύπας” του 20ού 

και 21ου αιώνα..  



Ανοικτές Άδειες Χρήσης

Περιεχόμενο Λογισμικό

General Public License

Apache License 2.0

MIT License



Our vision is nothing less than realizing 
the full potential of  the Internet - 
universal access to research, 
education, and full participation in 
culture - for driving a new era of 
development, growth, and productivity. 



• Βασικ  :ά στοιχεία
– Πρέπει πάντα να γίνεται αναφορά στο δημιουργό
– Ο δικαιοδόχος λαμβάνει τη δυνατότητα να αντιγράψει, να διανείμει, να αναπαράγει, και 

να κάνει ακριβή μεταφορά του έργου σε άλλο  μορφότυπο
– Οι άδειες έχουν παγκόσμια μή-αναστρέψιμη εφαρμογή
– Οι δικαιοδόχοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά μέσα προστασίας για 

να περιορίσουν την πρόσβαση στο έργο
– Η αναφορά στο copyright πρέπει πάντα να ακολουθεί το έργο
– Το έργο πρέπει πάντα να διατηρεί το λινκ στην άδεια

• Προεραιτικ  :ά στοιχεία
– Μή εμπορική χρήση (NC): οι δικαιοδόχοι μπορούν να αντιγράφουν, να 

αναδιανείμουν και να αναπαράγουν δημόσια το έργο και τα παράγωγά του εφόσον δε 
γίνεται εμπορική χρήση

– ‘Οχι παράγωγα έργα (ND): οι δικαιδόχοι μπορούν να αντιγράφουν, να αναδιανείμουν 
και να αναπαράγουν δημόσια το έργο αλλά δεν μπορούν να κάνουν τροποποιήσεις 
στο έργο

– Απαίτηση Παρόμοιας Διανομής (SA): επιτρέπονται οι αλλαγές, αλλά οποιαδήποτε 
παράγωγα έργα πρέπει να αναδιανέμονται σύμφωνα με την αρχική άδεια



Οι συνδυασμοί των αδειών
Αναφορά στο Δημιουργό

Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση 

Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο 

Αναφορά-Όχι Παράγωγο Έργο 

Αναφορά-Παρόμοια Διανομή 

Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 



+2 “εργαλεία” για το Δημόσιο Χώρο

Public Domain Mark

Universal Public Domain Dedication 
(CC0)



Η απλή γλώσσα



Η νομική γλώσσα



H γλώσσα των 
μηχανών 



Οφέλη από τη χρήση Creative Commons 
Για το δημιουργό:

• Χρήση προτυποποιημένης άδειας

• Εξασφαλίζει την αναγνώριση

• All rights reserved--> some rights reserved

Για το χρήστη:

• Δυνατότητα για ελεύθερη χρήση, μετατροπή και αναδιανομή με νόμιμο 
τρόπο

Διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας

Εξοικονόμηση χρημάτων



Ανοικτότητα και Πανεπιστήμιο

Έρευνα

Ανοικτή Πρόσβαση

Εκπαίδευση

Ανοικτό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο



Ανοικτή Πρόσβαση

Το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης:
- Ξεκινά τη δεκαετία του ‘90
- Δυσαρέσκεια για το παραδοσιακό μοντέλο peer-

reviewed εκδόσεων λόγω:
- των αργών χρόνων δημοσίευσης της επιστημονικής γνώσης
- της μειωμένης επίδρασης της έρευνας στην οικονομική ανάπτυξη και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής (ιδίως για τις αναπτυσσόμενες χώρες)
- των συνεχώς αυξανόμενων τιμών των επιστημονικών συνδρομητικών 

περιοδικών και των ολιγοπωλιακών τακτικών των παραδοσιακών εκδοτικών 
σχημάτων

- της συνεχούς μείωσης της αγοραστικής αξίας των βιβλιοθηκών
- της διεθνούς αύξησης της επιστημονικής παραγωγής
- των απαιτητικών αναγκών των χρηστών
- των μειωμένων κρατικών επιχορηγήσεων για συνδρομές σε επιστημονικά 

περιοδικά
- της ταχύτατης ανάπτυξης των δυνατοτήτων του διαδικτύου.



Ιστορικό της Ανοικτής Πρόσβασης

• Η Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτής Πρόσβασης της 
Βουδαπέστης(2002) διατυπώνει για πρώτη φορά τον όρο 
Ανοικτή Πρόσβαση. Σκοπός να καταστούν τα ερευνητικά άρθρα 
ελεύθερα στο Διαδίκτυο. 

• Η Διακήρυξη της Βηθεσδά για την Εκδοτική Δραστηριότητα 
Ανοικτής Πρόσβασης (2003) - ενθαρρύνει τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας που είναι δικαιούχοι χορηγιών, να 
εκδίδουν το έργο τους σύμφωνα με τις αρχές της ΑΠ 

• Η Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη 
Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών(2003) 
–καλύπτει πρωτογενή επιστημονικά δεδομένα, αποτελέσματα 
έρευνας, ψηφιακές αναπαραστάσεις, ακαδημαϊκό πολυμεσικό 
υλικό – υποστηρίζει την έκδοση σε περιοδικά Ανοικτής 
Πρόσβασης ή την αυτοαρχειοθέτηση σε αποθετήρια ΑΠ



Τί είναι η Ανοικτή Πρόσβαση

• Η ελεύθερη, άμεση, διαρκής και απαλλαγμένη από 
τέλη και περιορισμούς διαδικτυακή πρόσβαση σε 
ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο

• Οι αναγνώστες χρησιμοποιούν ελεύθερα το 
διατιθέμενο υλικό για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς 
και άλλους σκοπούς

• Ο συγγραφέας/δημιουργός διατηρεί τον έλεγχο των 
δικαιωμάτων επί του έργου



Δύο δρόμοι για την Ανοικτή Πρόσβαση

• “Πράσινη Οδός”: (Αυτοαρχειοθέτηση μέσω ιδρυματικών 
αποθετηρίων): Τα αρχεία Ανοικτής Πρόσβασης ή 
αποθετήρια αποτελούν ψηφιακές συλλογές ερευνητικών 
άρθρων, τα οποία έχουν τοποθετηθεί εκεί από τους 
δημιουργούς τους. 

• “Χρυσή Οδός”: (μέσω ηλεκτρονικών εκδόσεων Ανοικτής 
Πρόσβασης): Τα περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης είναι 
peer-reviewed περιοδικά πουδιατίθενται διαδικτυακά και 
είναι ελεύθερα προσβάσιμα από οποιονδήποτε χωρίς 
κόστος- το κόστος για την έκδοση μπορεί να επιβαρύνει 
το δημιουργό ή το χρηματοδότη του. 



“Every article that we publish is open-access - freely available 
online for anyone to use. Sharing research encourages progress, 

from protecting the biodiversity of our planet to finding more 

effective treatments for diseases such as cancer”



“Our vision is to achieve extraordinary improvements in 
human and animal health. In pursuit of this, we support 

the brightest minds in biomedical research and the 
medical humanities”



“Our business model is simple. We may lose some print 
sales because of free access, but we will gain other 

sales because more people will want the print edition.” 



“The Faculty of the Harvard Law School is 
committed to disseminating the fruits of its 

research and scholarship as widely as possible”



Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό

“Ψηφιακά υλικά τα οποία προσφέρονται ελεύθερα 
και ανοικτά προς χρήση και επανάχρηση για τη 
διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα. Το Ανοικτό 
Εκπαιδευτικό Υλικό περιλαμβάνει περιεχόμενο, 
εφαρμογές λογισμικού για την ανάπτυξη, χρήση 
και τη διανομή περιεχομένου, και εργαλεία 
εφαρμογής όπως ανοικτές άδειες”

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)



Γιατί Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό;

“Στην καρδιά του κινήματος για το Ανοικτό 
Εκπαιδευτικό Υλικό βρίσκεται η απλή και πολύ 
σημαντική ιδέα ότι η παγκόσμια γνώση είναι δημόσιο 
αγαθό και ότι η τεχνολογία γενικά και ο παγκόσμιος 
ιστός ειδικά, προσφέρουν μία εξαιρετική ευκαιρία για 
όλους να προσφέρουν, να χρησιμοποιούν και να 
επαναχρησιμοποιούν τη γνώση” 

Hewlett Foundation





MIT OpenCourseware

• Ξεκίνησε το 2002 όταν οι ακαδημαϊκοί 
αναρωτήθηκαν: “Πώς θα χρησιμοποιείται το 
‘Ιντερνετ στην εκπαίδευση και τί θα κάνει το 
πανεπιστήμιό μας γι’αυτό;”

• Υλικό από 2150 μαθήματα
• Όλο το υλικό 
• 125 εκ. Επισκέπτες
• Τα μαθήματα μεταφράζονται στα κινέζικα, 

ισπανικά, πορτογαλικά, τούρκικα, κορεάτικα, κ.ά. 





Wikiwijs- Μία εθνική πλατφόρμα Ανοικτού 
Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

• Ξεκίνησε το 2009

• Εθνικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό”

• Εφορμά από την ιδεά των Wikis και είναι μία ανοικτή συνεργατική 
πλατφόρμα για τη δημιουργία και το διαμοιρασμό Ανοικτού 
Εκπαιδευτικού Υλικού

• Αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

• Παρέχει μία πλατφόρμα απόθεσης και ανάκτησης περιεχομένου

• Χρησιμοποιεί άδεια CC BY, αλλά και ανοικτό λογισμικό και ανοικτά 
πρότυπα



OER ≠ MOOCs

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα 
(π.χ. Coursera, EdX, Udacity)

• Εγγραφή

• Χορηγούν πιστοποιητικά

• Δε χρησιμοποιούν ανοικτές άδειες

• Περιορισμένη χρονική διαθεσιμότητα



Κάποια συμπεράσματα

• Η ανοικτότητα γίνεται σταδιακά κοινός τόπος
• Οι ανοικτές άδειες δεν είναι επιζήμιες στο κέρδος 

και τη φήμη του δημιουργού
• Οι ανοικτές άδειες εξισσοροπούν το copyright με 

το δικαίωμα του καθένα “να συμμετέχει ελεύθερα 
στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται 
τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική 
πρόοδο και στα αγαθά της.” 



Χρήσιμες πηγές

Πληροφορίες για την ΑΠ:
• www.openaccess.gr
• www.openaccess.gr/blog

Μητρώο πολιτικών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων:
• http://wiki.creativecommons.org/OER_Policy_Registry

Αναζήτηση περιεχομένου με άδεια Creative Commons:

• http://search.creativecommons.org/

http://www.openaccess.gr/
http://www.openaccess.gr/blog
http://wiki.creativecommons.org/OER_Policy_Registry
http://search.creativecommons.org/


‘If I have seen further it 
is by standing on the 
shoulders of Giants’

Sir Isaac Newton (1643 –1727)
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