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H παρούσα παρουσίαση καθώς και το σύνολο του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτήν 
διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Ελλάδα Αναφορά Παρόμοια Διανομή έκδοση 
3.0. ή μεταγενέστερη
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ 
Όπου το υλικό  διατίθεται με διαφορετική άδεια χρήσης, η σχετική άδεια  αναφέρεται ρητώς. 

Στην παρουσίαση αυτή γίνεται χρήση υλικού από:
* Τσιαβός, Π. (2013) Βασικά Ζητήματα Θέματα Αδειοδότησης, AuTh OpenCourses, Θεσσαλονίκη 
27.06.2013
*Τσιαβός Π., Αυλώνα Ν.Ρ., (2013) Βασικά Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Περιορισμοί του 
Δικαιώματος, GUNET, Ενημερωτική Εκδήλωση Οριζόντιας Δράσης Open Courses, Αθήνα, 
17.04.2013
*Τσιαβός Π., Αυλώνα Ν.Ρ., (2013) Αδειοδότηση Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Άλλα Δικαιώματα, 
GUNET,  Ενημερωτική Εκδήλωση Οριζόντιας Δράσης Open Courses, Αθήνα, 18.04.2013
*Βιβλιοθήκη ΑΠΘ (2013) Πνευματικά Δικαιώματα στα Ψηφιακά Μαθήματα, Θεσσαλονίκη

Η αναφορά στην Παρουσίαση αυτή να γίνεται ως εξής:
Τσιαβός Π. (2013) Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίαs και Ανοικτές Άδειες, Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 09.07.2013
Οι φωτογραφίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, θα πρέπει να αναφέρονται ως εξής:
(c) Prodromos Tsiavos 2013 CC BY SA 3.0 GR

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
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Το ζήτημα των αδειών πνευματικής 
ιδιοκτησίας εν γένει

 

Θεωρίες Χάους



Ποιός είναι ο ρόλος των ΑΕΙ;

 



Το πρόβλημα της μη τήρησης των 
κανόνων

 



Το ζήτημα των πνευματικών 
δικαιωμάτων εν γένει

 

“Ο κανόνας της Νταλίκας”







Κεντρικές Ερωτήσεις

• Είναι νόμιμο αυτό που κάνω;

l Σε ποιόν ανήκει αυτό που δημιουργώ;



Βασικά Θέματα

• 'Αδειες και Ανοικτές Άδειες χρήσης

• Που και πως μπορώ να βρω σχετικό περιεχόμενο;
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Ένα Βασικό Σενάριο Εργασίας

• Είμαι μέλος ΔΕΠ/EΠ και θέλω να χρησιμοποιήσω υλικό 
που έχω βρει από τρίτη πηγή στη διδασκαλία μου



Προαπαιτούμενα

• Για να μπορέσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα 
θα πρέπει:

• (α) να έχω μια στοιχειώδη κατανόηση θεμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας

• (β) να αναλύσω το ερώτημα σε περαιτέρω ερωτήματα 
(χρήση υπόθεσης εργασίας) 



Κάνω Χρήση σύμφωνα με 
τους όρους της άδειας
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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
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Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού/ 
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
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Νομικά εργαλεία για περιεχόμενο
 



Άδειες 

Creative Commons



[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/

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 

Όχι παράγωγα 
έργα
ND 
No Derivative 
Works

Παρόμοια διανομή
SA 
Share Alike

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


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



ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποιήση και πιστοποιήση δημοτικών 
διαδικτυακών τόπων

Αρ. 6 (μεταδεδομένα): 

“Ο Δήμος οφείλεινα αποκτά όλα τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας επί των μεταδεδομένων που διατίθενται από το διαδικτυακό 
τόπο. Τα μεταδεδομένα θα διατίθενται με την Ελληνική έκδοση των 
αδειών Creative Commons, Αναφορά 3.0. Τα μεταδεδομένα 
αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, καθώς και να μπορούν να εξαχθούν σε 
μορφή Extensible Markup Language (XML).”
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ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποιήση και πιστοποιήση δημοτικών 
διαδικτυακών τόπων

Ν. 3448/2006 (αρ.6)
Ν. 3861/2010
Ν. 3882/2010

[Ν. 3979/2011]



ΥΑ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη, ενοποιήση και πιστοποιήση δημοτικών 
διαδικτυακών τόπων

Αρ. 7 (δεδομένα - δικτυακός τόπος): 

“Για το σύνολο των πληροφοριών και των δεδομένων που περιέχονται 
στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι 
απαραίτητες άδειες χρήσης και περαιτέρω διάθεσης ή το σύνολο των 
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικου 
χαρακτήρα διατίθενται σε αυτόματα επεξεργάσιμη μορφή, χωρίς 
τεχνικούς περιορισμούς και συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
μεταδεδομένα με την Ελληνική άδεια Creative Commons, 
Aναφορά Παρόμοια Διανομή 3.0.”



Creative Commons

Αναφορά Παρόμοια Διανομή



Αναφορά - Παρόμοια Διανομή



Τι ΜΠΟΡΕΙ να κάνει ο 
αδειοδόχος

χρήση περιεχομένου

διανομή περιεχομένου 

Διασκευή (αρ. 16 + 4(1γ))

διανομή αλλαγών

ΜΠΟΡΩ

ηθικά δικαιώματα όπου 
αυτά υπάρχουν



Τι ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο 
αδειοδόχος

να σταματήσει την 
πρόσβαση στο περιεχόμενο

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



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



Προτεινόμενες άδειες 
Creative Commons για μέγιστη 

επαναχρησιμοποίηση των Ανοιχτών Μαθημάτων

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/


6



Που μπορώ να βρω ανοικτό περιεχόμενο
 



Για τί ψάχνω;

•  Πρωτοβουλίες

•  Κατάλογοι

•  Συσσωρευτές

•  Αποθετήρια

•  Δεδομένα/ Περιεχόμενο/ OER

•  Εθνικά - Διεθνή
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Βοήθημα για σωστή και γρήγορη αναφορά CC
Openattribute.com

Shark! 
(http://www.flickr.com/photos/guitarfish/143
465657/) / 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) 
[http://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)
59



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


http://epset.gr/  
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http://epset.gr/


63

http://geodata.gov.gr/geodata/
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http://ckan.okfn.gr/
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http://datahub.io/group/country-gr?page=3
 

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


66

http://datahub.gr/ 
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Wikisource/ Βικιθήκη [goo.gl/HiwEv]



68

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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http://www.opendiscoveryspace.eu/



73

http://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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http://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/


82

http://www.google.com/advanced_searc
h



Πού μπορώ να βρω υλικό με ανοικτές άδειες;
Open Clipart

http://openclipart.org/

http://openclipart.org/
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συμπεράσματα
 



86

[θυμίσου!]
* ο δημιουργός πάντοτε διατηρεί το 
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας όταν 
χρησιμοποιεί άδειες ανοιχτού 
περιεχομένου (αρ. 15 (1), (4))
* ΕΛΛΑΚ 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!]



Ευχαριστώ !

Ε + Α
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