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Πνευματική Ιδιοκτησία Ι 

• Ιδιόρρυθμο και περιορισμένο δικαίωμα  

–Περιορισμένο στο χρόνο 

–Αφορά στην έκφραση και όχι στην ιδέα 

–Πρέπει το έργο να είναι πρωτότυπο 

• Ηθικό και Περιουσιακό Δικαίωμα 

• Δεν απαιτούνται διατυπώσεις για τη σύσταση του 

δικαιώματος 

• Κτήση δικαιώματος: Πως το αποκτώ 

• Κατοχύρωση: πω διασφαλίζω  



Πνευματική Ιδιοκτησία ΙΙ 

 



Πνευματική Ιδιοκτησία ΙΙΙ 

• Σημαντικές διαφοροποιήσεις: 

–Κτήση δικαιώματος: Πως το αποκτώ 

–Κατοχύρωση δικαιώματος: Πως διασφαλίζω 

ότι το δικαίωμα είναι δικό μου έναντι τρίτων 

–Άσκηση δικαιώματος: πως παρέχω σε τρίτους 

άδειες για να χρησιμοποιήσουν το 

περιεχόμενό μου 

 



Πνευματική Ιδιοκτησία IV 

Είναι το έργο δικό μου; 

 

•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 

 



Βασικά σημεία για την ανοικτή 
πρόσβαση και την πνευματική 

ιδιοκτησία 

1. Η πνευματική ιδιοκτησία είναι δική σας. Δε χρειάζεται να κάνετε κάτι 

επιπλέον για να την κατοχυρώσετε. 

2. Η πν. Ιδιοκτησία αποτελεί δέσμη δικαιωμάτων. Περιλαμβάνει τόσο 

το ηθικό δικαίωμα (π.χ. αναφορά) όσο και το περιουσιακό δικαίωμα 

(π.χ. αναπαραγωγή, μετάφραση, διάθεση στο κοινό κλπ) 

3. Οι εκδότες συνήθως ζητούν εκχώρηση ή αποκλειστική αδειοδότηση 

της πν. Ιδιοκτησίας σας.  

4. Προτείνεται: μη αποκλειστική αδειοδότηση ή ανοικτή αδειοδότηση 

ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευση σε περιοδικά ανοικτής 

πρόσβασης 

 



Αδειοδότηση Ι 

• Η αδειοδότηση αποτελεί μέσο εκμετάλλευσης της 

πνευματικής ιδιοκτησίας (αρ. 13 Ν. 2121/1993) 

• Αποτελεί άσκηση δικαιώματος 

• Περιλαμβάνει πράξεις που ο αποδέκτης της 

άδειας: 

–Πρέπει να κάνει 

–Μπορεί να κάνει 

–Πρέπει να μην κάνει 

 



Αδειοδότηση ΙΙ 

• Οι άδειες μπορεί να είναι: 

(α) Κλειστές (π.χ. άδειες τελικής χρήσης (End User 

Licence Agreements (EULAs)) που επιτρέπουν 

την απλή χρήση του περιεχομένου, χωρίς 

περαιτέρω χρήση και με κάποιο τίμημα 

(β) Ανοικτές (π.χ. άδειες Creative Commons) που 

επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του 

περιεχομένου χωρίς την καταβολή τιμήματος και 

με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς 

 



Αδειοδότηση ΙΙΙ 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: 

–Με τις κλειστές άδειες ή εκχωρήσεις 

δικαιώματος ο δημιουργός απεκδύεται του 

περιουσιακού δικαιώματός του 

–Με τις ανοικτές άδειες ο δημιουργός διατηρεί 

τα δικαιώματά του 

 



Αδειοδότηση IV 

• Aποκλειστικές: είναι οι άδειες που δεν 

επιτρέπουν την αδειοδότηση σε κανέναν πλην 

του συγκεκριμένου αδειολήπτη (π.χ. έναν 

συγκεκριμένο εκδότη) 

• Μη Αποκλειστικές: είναι οι άδειες που μου 

επιτρέπουν να αδειοδοτήσω σε πολλαπλούς 

αδειοδόχους (π.χ. με άδεια Creative Commons 

σε κάθε λήπτη του έργου) 

• Οι ανοικτές άδειες είναι πάντα μη αποκλειστικές, 

οι κλειστές άδειες είναι συνήθως αποκλειστικές 

 



Τι να προσέξω όταν δημοσιεύω σε 
περιοδικό κλειστής πρόσβασης 

– Επειδή η ανοικτή πρόσβαση απαιτεί να έχουμε τα δικαιώματα για να 

ανοίξουμε το περιεχόμενό μας, προσπαθείτε να διαπραγματεύεστε με 

τον εκδότη τη σχετική σύμβαση ή να ζητείται ειδικά δυνατότητα αυτό-

αρχειοθέτησης. 

– Ακόμη κι αν έχετε εκχωρήσει δικαιώματα σε εκδότη, μπορείτε να 

ζητήσετε άδεια αυτό-αρχειοθέτησης/ ανοικτής πρόσβασης 

– Εάν ο εκδότης δεν παρέχει τη δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης, αυτό 

θα πρέπει να τεκμηριώνεται στην ΕΕ (FP7) 

– Επειδή στον Ορίζοντα 2020 η ανοικτή πρόσβαση (αυτό-αρχειοθέτηση) 

επιβάλλετεαι, εάν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, τότε δεν μπορείτε να 

λάβετε τη σχετική χρηματοδότηση.  



Τι να προσέξω όταν δημοσιεύω σε 
περιοδικό ανοικτής πρόσβασης 

– Την άδεια με την οποία παρέχω πρόσβαση στο άρθρο μου (να είναι 

Creative Commons Αναφορά ή Αναφορά – Παρόμοια Διανομή) 

– Το κόστος ανά άρθρο κι αν το προβλέπει η χρηματοδότησή μου 

– Το χρόνο δέσμευσης του άρθρο μου (συνήθως όχι περισσότερο από 

6μηνο) 

– Τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα επιστημονικά μου δεδομένα 

(περιλαμβάνονται και αυτά στην άδεια; Ποια είναι αυτά;) 

– Εάν θέλω να ζητήσω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, προχωρώ στη 

δημοσίευση μόνο μετά την απονομή της ευρεσιτεχνίας.  



Η σημασία της Ανοικτής Αδειοδότησης 
I 

• Τεκμήριο κυριότητας  

• Εύκολη και άμεση διάθεση του περιεχομένου 

• Αποφυγή λογοκλοπής 

• Προστασία δημιουργού και χρήστη 

• Οι άδειες Creative Commons είναι αναγνώσιμες 

από ανθρώπους, μηχανές και δικηγόρους 

• Είναι τυποποιημένες και πολύ εξαντλητικά 

ελεγμένες 



Η σημασία της Ανοικτής Αδειοδότησης 
II 

• 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 

 









[1] 

Αναγνώσιμο από ανθρώπους:  

Commons Deed 

[2] 

Αναγνώσιμο από δικηγόρους:  

Legal Code 

[3] 

Αναγνώσιμο από μηχανές: 

Meta-data 

Logo + Link 



















σχηματική 

αναπαράσταση 



Πώς λειτουργούν τα Creative Commons; 

           http://www.creativecommons.gr/ 

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  

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



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 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 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 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια  

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0. 

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια  

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια 

Διανομή 4.0. 

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/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/
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/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/




Καλές Πρακτικές Αναφοράς 

 

•Αφιερώνω μια σελίδα του έργου μου στην οποία 

αναφέρω πως θέλω να αναφέρομαι 

 

•Συμπεριλαμβάνω τα ακόλουθα στοιχεία: 

•Ποιοί είναι οι δημιουργοί 

•Σημείωμα Αναφοράς 

•Σημείωμα Χρήσης Έργου Τρίτων 

•Σημείωμα Αδειοδότησης 

•Διατήρηση Σημειωμάτων 



Ποιοί είναι οι δημιουργοί (πρότυπο) 

 

•“Στην υλοποίηση του έργου αυτού συνέβαλαν οι: 

<ΟΝΟΜΑΤΑ>” 

ή 

•“Το έργο αυτό δημιουργήθηκε από τους: 

<ΟΝΟΜΑΤΑ>” 



Σημείωμα Χρήσης Έργου Τρίτου (πρότυπο) 

 

•Το Έργο αυτό κάνει χρήση των έργων των: 

<αναφορά> 



Σημείωμα Αδειοδότησης (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://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://opendefinition.org/okd/ellinika/


Διατήρηση Σημειωμάτων (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 

μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.” 

 



Πόροι  

• Authors TCA Addendum (for licensing publishers)  

– (SPARC Addendum- http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum)  

• Surf copyright toolbox http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/  

• www.creativecommons.org  

• Guide to CC licenses for SSH monograph authors, JISC (http://oapen-

uk.jiscebooks.org/files/2011/01/CC-Guide-for-HSS-Monograph-Authors-CC-BY.pdf ) 

 

 

 

 

http://www.sparc.arl.org/resources/authors/addendum
http://copyrighttoolbox.surf.nl/copyrighttoolbox/


www.openaccess.gr 
www.openaccess.gr/blog 

Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα 

Τηλ.: 210 7273900 • Fax: 210 7246824 

E-mail: ekt@ekt.gr • www.ekt.gr 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης | ΕΙΕ 


