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Ημερίδα ΥΠΠΕΘ, ΕΚΤ, 3/5/2018
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Ιστορικό

● Στην Ελλάδα οι άδειες Creative Commons 
μεταφέρθηκαν στο ελληνικό δίκαιο και 
μεταφράστηκαν στα ελληνικά  το  2007  με  
πρωτοβουλία  της Ομάδας  Εργασίας  του  e-
business  forum  η  οποία  είχε  κύριο στόχο   να 
συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη   του 
Ανοιχτού Περιεχομένου στο χώρο της εκπαίδευσης, 
του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα. 
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Ιστορικό

● Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΕΛΛΑΚ υπέγραψε Μνημόνιο 
Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
Creative Commons συμβάλλοντας έτσι στο κοινό 
όραμα των   δύο οργανισμών, την ανάπτυξη του   
κινήματος ανοιχτής πρόσβασης (open access 
movement).  
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Ιστορικό

● Οι άδειες Creative Commons αποτελούν 
τυποποιημένα νομικά εργαλεία που επιτρέπουν στο 
δημιουργό να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον 
οποίον θα διαθέτει το πνευματικό του δημιούργημα 
(από μουσική και κείμενο μέχρι οπτικό-ακουστικά και 
καλλιτεχνικά έργα).

● Κατά αυτό τον τρόπο αυξάνουν την προσβασιμότητα 
στο περιεχόμενο και επιτρέπουν τη νόμιμη χρήση 
περιεχομένου σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, 
όπως ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, και πλατφόρμες 
συμμετοχικής δημιουργίας (wikis, κλπ).
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Βασικοί Τύποι Αδειών CC

● Αναφορά στον αρχικό δημιουργό (Attribution)

● Απαγόρευση εμπορικής χρήσης του έργου          
(Non-commercial)

● Απαγόρευση δημιουργίας παραγώγων έργων         
(No Derivatives)

● Διανομή του παράγωγου έργου με τους όρους       
της αρχικής άδειας (Share alike)
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Άδειες CC

● Αναγνώσιμες από Μηχανές 

● Αναγνώσιμες από Δικηγόρους

● Αναγνώσιμες από Ανθρώπους
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Δράσεις CC Greece

● Ημερίδες / Workshops για Ενημέρωση & Διάχυση 

● Προτάσεις Πολιτικής για Χρήση Αδειών

● Νομική Υποστήριξη

● Συνεργασία με Φορείς

● Υπηρεσίες 

– ccradio.ellak.gr (12.000 έργα, 1600 χρήστες)

– Creativecommons.gr
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Νέα

● Μετάφραση Creative Commons 4.0

● Συνεργασία με Νομική Σχολή Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Συμπεράσματα

● Δικαίωμα Επιλογής στους Δημιουργούς 

● Ανοιχτές Άδειες = Βασική Προϋπόθεση για τη 
Δημιουργία Ανοιχτών Πόρων και Υπηρεσιών και 
Έργων Προστιθέμενης Αξίας
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