Χρησιµοποιώντας µια άδεια Creative Commons
κατά την δηµοσίευση ενός πνευµατικού έργου,
ωφελείται το σύνολο της επιστηµονικής
κοινότητας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

∆ιατήρησε τα πνευµατικά δικαιώµατα
Απελευθερώνοντας ταυτόχρονα
το έργο σου.

Creative Commons &
Ολυµπιάς
Στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο “Ολυµπιάς” κατά την
ηλεκτρονική διαδικασία της αυτοαρχειοθέτησης (selfarchiving), ο δηµιουργός µπορεί να καθορίσει το νοµικό
πλαίσιο κάτω από το οποίο θα δηµοσιευτεί η έρευνά του.
Αναλυτικότερα, µε την κατάθεση µιας εργασίας και πριν την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της ο χρήστης θα
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εφόσον το επιθυµεί τα
δικαιώµατα που διατηρεί ή παραχωρεί στο έργο του. Στην
περίπτωση που θέλει να δηλώσει τα δικαιώµατα αυτά, τότε
συνδέεται αυτόµατα µε τον διαδικτυακό τόπο των Creative
Commons, όπου θα επιλέγει µια από τις διαθέσιµες άδειες
των Creative Commons. Αυτή θα συνοδεύει την υποβολή
του έργου του και θα εµφανίζεται στη σελίδα της εγγραφής
που αντιστοιχεί σε αυτό.
Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δεν επιθυµεί να δηλώσει τα
δικαιώµατα της εργασίας του, τότε το έργο του θα υπόκειται
αποκλειστικά στους κλασικούς κανονισµούς Copyright.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις άδειες
Creative Commons µπορείτε να βρείτε στους
παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

•

Ιστοσελίδα του οργανισµού
Creative Commons, διεθνής
http://www.creativecommons.org

•

Ιστοσελίδα του οργανισµού
Creative Commons, ελληνική
http://www.creativecommons.gr

τι άλλο πρέπει να ξέρετε
για τι άδειες
Creative Commons
•
•
•
•
•

∆ιατίθενται δωρεάν µέσω του διαδικτύου
Είναι διαθέσιµες στη γενική έκδοση 3.0 και από τον
Οκτώβριο του 2007 διατίθενται και στην αντίστοιχη
ελληνική έκδοση
∆εν είναι αποκλειστικές
∆ιατηρούν τις απορρέουσες εξουσίες από το εµπορικό
ή ηθικό δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Επιτρέπουν την ανταλλαγή έργων µέσω του διαδικτύου.

Ποιότητα ζωής για όλους

Η πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"»
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Με τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

«Αυτός που λαµβάνει µια ιδέα από εµένα,
εµπνέεται χωρίς εγώ να χάνω την ιδέα.
αυτός που ανάβει το κερί του από το δικό µου,
φωτίζεται χωρίς να µε συσκοτίζει»
THOMAS JEFFERSON, 1813

η αναγκαιότητα
Η µεγάλη χρήση του διαδικτύου σε συνδυασµό µε την
ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας διαµορφώνει πλέον
νέες συνθήκες για το πώς µοιραζόµαστε αυτά που
δηµιουργούµε ή αγοράζουµε. Επιπροσθέτως, η ευκολία
αναπαραγωγής πνευµατικών έργων οδηγεί στην
εκλέπτυνση της έννοιας του copyright και σε ειδικού τύπου
άδειες διαχείρισής τους, οι οποίες προστατεύουν τη
δηµιουργικότητα µέσα από την ανταλλαγή και την
αναπαραγωγή.

τα τέσσερα στοιχεία των
αδειών Creative Commons
Attribution
Αναφορά στον αρχικό δηµιουργό του έργου

τι είναι οι άδειες
Creative Commons
Οι άδειες Creative Commons δηµιουργήθηκαν ως
επιπρόσθετο "νοµικό" µέσο κατοχύρωσης των πνευµατικών
δικαιωµάτων του δηµιουργού ενός έργου. ∆ιαµέσου των
συγκεκριµένων αδειών παραχωρούνται επιπλέον
δικαιώµατα χρήσης στον τελικό χρήστη πέραν αυτών που
ορίζουν οι κλασικοί κανονισµοί του Copyright.
Το ίδρυµα Creative Commons (CC) ιδρύθηκε το 2001 ως µη
κερδοσκοπικός οργανισµός. Συστάθηκε, για να προωθήσει
τη δηµοσίευση έργων σε ένα πιο ανοιχτό και ευέλικτο
πλαίσιο. Ως εκ τούτου οι άδειες Creative Commons
εφαρµόζονται σε όλα τα έργα τα οποία προστατεύονται από
το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας όπως βιβλία,
ιστοσελίδες, blogs, φωτογραφίες, κινηµατογραφικά έργα,
βιντεοταινίες, µουσικά έργα και πάσης φύσεως
οπτικοακουστικά έργα.
Ένα από τα πολύ σηµαντικά και καινοτόµα στοιχεία των
αδειών Creative Commons είναι πως δίνουν την ευχέρεια
στο δηµιουργό να υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο οι
χρήστες µπορούν να διαχειριστούν το εκάστοτε έργο π.χ.
εγγραφή και αναπαραγωγή του έργου, δηµιουργία
παραγώγων έργων ή χρήσης τµηµάτων του έργου, διανοµή
ή οικονοµική εκµετάλλευση αυτού.
Οι άδειες Creative Commons επισυνάπτονται στο έργο και
εξουσιοδοτούν όποιον χρησιµοποιεί το έργο να το κάνει
σύµφωνα µε τους όρους της άδειας.

Share-Alike
∆ιανοµή του παράγωγου έργου µε τους
όρους της αρχικής άδειας

Non Derivatives
Απαγόρευση δηµιουργίας παράγωγων
έργων.

Non Commercial
Απαγόρευση εµπορικής χρήσης του έργου.

οι εξι εφαρµόσιµες άδειες
1) Attribution (Αναφορά):
O αποδέκτης της άδειας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το έργο όπως θέλει, αρκεί:
• να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην
άδεια σχετικά µε την αναφορά στον αρχικό δηµιουργό.
2) Attribution + Share Alike (Αναφορά + Παρόµοια διανοµή):
O αποδέκτης της άδειας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το έργο όπως θέλει, αρκεί:
• να αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο µε την
ίδια άδεια ή µε µια άδεια µε τα ίδια στοιχεία άδειας και
• να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην
άδεια σχετικά µε την αναφορά στον αρχικό δηµιουργό.
3) Attribution + No Derivatives (Αναφορά + Όχι παράγωγα έργα):
O αποδέκτης της άδειας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το έργο όπως θέλει, αρκεί:
• να µην δηµιουργήσει παράγωγα έργα και
• να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται
σχετικά µε την αναφορά στον αρχικό δηµιουργό.
4) Attribution + Non Commercial
(Αναφορά + Μη εµπορική χρήση):
Ο αποδέκτης της άδειας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το έργο όπως θέλει, αρκεί:
• να µην υπάρχει σκοπός εµπορικής χρήσης και
• να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην
άδεια σχετικά µε την αναφορά στον αρχικό δηµιουργό.
5) Attribution + Non Commercial + No Derivatives
Αναφορά + (Μη Εµπορική χρήση + Όχι παράγωγα έργα):
Ο αποδέκτης της άδειας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το έργο όπως θέλει, αρκεί:
• να µην υπάρχει σκοπός εµπορικής χρήσης
• να µη δηµιουργήσει παράγωγα έργα
• να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην
άδεια σχετικά µε την αναφορά στον αρχικό δηµιουργό.
6) Attribution + Non Commercial + Share Alike
(Αναφορά + Μη Εµπορική χρήση + Παρόµοια διανοµή):
Ο αποδέκτης της άδειας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το έργο όπως θέλει, αρκεί:
• να µην υπάρχει σκοπός εµπορικής χρήσης,
• να αδειοδοτήσει οποιοδήποτε παράγωγο έργο µε την
ίδια άδεια ή µια άδεια µε τα ίδια στοιχεία άδειας
• να διατηρήσει τις διατυπώσεις που προβλέπονται στην
άδεια σχετικά µε την αναφορά στον αρχικό δηµιουργό.

