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Τι εύναι το Creative Commons

Ειςαγωγό 

Το Creative Commons εύναι ϋνασ μη κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ, που ιδρύθηκε το 2001 και 

δύνει τη δυνατότητα ςε καλλιτϋχνεσ, επαγγελματύεσ, δημοςιογρϊφουσ, ιδρύματα και 

οποιονδόποτε δημιουργό να κοινοποιόςει και να χρηςιμοποιόςει την εργαςύα του ςτο 

διαδύκτυο νόμιμα μϋςω του προγρϊμματοσ «All rights reserved». O δημιουργόσ 

οποιαςδόποτε εργαςύασ μπορεύ να επιλϋξει και να ςυνδυϊςει τϋςςερισ επιλογϋσ 

αδειοδότηςησ και να δημιουργόςει διαφορετικούσ τύπουσ αδειοδότηςησ. Με αυτό τον 

τρόπο ο ςυγγραφϋασ προςφϋρει ϋνα εναλλακτικό τρόπο κατοχύρωςησ των πνευματικών 

δικαιωμϊτων που μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν ακόμα και προςωρινϊ. Αυτό μπορεύ να 

ωφελόςει τον ςυγγραφϋα αφού η δουλειϊ του θα διαφημιςτεύ δωρεϊν ανϊμεςα ςτουσ 

ϊλλουσ χρόςτεσ. 

 

 

Έξι επιλογϋσ για τισ ϊδειεσ Creative Commons

To CC προςφϋρει ϋξι βαςικούσ τύπουσ αδειοδότηςησ, ο καθϋνασ από τουσ οπούουσ 

προςφϋρει διαφορετικϊ πακϋτα αδειών. Προτού κϊποιοσ χρηςιμοποιόςει υλικό από το CC 

πρϋπει να μελετόςει τουσ όρουσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ϊδειασ για να ςιγουρευτεύ ότι 

επιτρϋπεται η χρόςη του. 

 

Attribution: CC  BY

 Ο κϊτοχοσ πνευματικών δικαιωμϊτων μπορεύ να 

αποφαςύςει να χρηςιμοποιόςει αυτό τον τύπο ϊδειασ ςε 

περύπτωςη που επιθυμεύ να παρουςιϊζεται το όνομα 

του υποχρεωτικϊ όταν χρηςιμοποιεύται δικό του υλικό. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτρϋπει επύςησ ςε ϋνα τρύτο πρόςωπο να τροποποιόςει, να βελτιώςει 

ό να χρηςιμοποιόςει εμπορικϊ τη δουλειϊ του. Αυτό η επιλογό ϊδειασ εύναι η λιγότερο 

περιοριςτικό.  
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1.2.2 Attribution – Share Alike:    CC  BY - SA 

Ο κϊτοχοσ πνευματικών δικαιωμϊτων μπορεύ να 

αποφαςύςει να χρηςιμοποιόςει την ςυγκεκριμϋνη ϊδεια 

η οπούα επιτρϋπει ςε τρύτα πρόςωπα να  βελτιώςουν, 

τροποποιόςουν ό να χρηςιμοποιόςουν το υλικό του ςαν 

βϊςη για ϊλλεσ εργαςύεσ, ακόμα και για εμπορικούσ ςκοπούσ. Όλεσ οι εργαςύεσ που θα 

παραχθούν ϋχουν την ύδια ϊδεια και ύδια χρόςη (πχ. από την Wikipedia), ϋτςι που να 

προωθεύται η ενςωμϊτωςη του περιεχομϋνου από μελϋτεσ. 

 

 

1.2.3 Attribution – No Derivative Works :   CC  BY - ND 

Αυτό η ϊδεια επιτρϋπει την εμπορικό ό μη εμπορικό 

αναπαραγωγό υλικού, το οπούο πρϋπει να παραμεύνει 

ύδιο και χωρύσ αλλαγϋσ. 

. 

    

 

1.2.4 Attribution – N0 Commercial :    CC  BY – NC  

 Αυτό η ϊδεια επιτρϋπει ςε τρύτουσ να βελτιώςουν, να 

χρηςιμοποιόςουν ό και να αλλϊξουν μια εργαςύα 

εφόςον αυτό δεν θα χρηςιμοποιηθεύ για εμπορικούσ 

λόγουσ ό θα κοινοποιηθεύ με τον ύδιο τρόπο.  
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1.2.5 Attribution – No Commercial - Share Alike: CC  BY – NC - S 

Η ςυγκεκριμϋνη ϊδεια επιτρϋπει ςε τρύτουσ να 

βελτιώςουν, να χρηςιμοποιόςουν και να αλλϊξουν μια 

εργαςύα εφόςον αυτό δεν θα χρηςιμοποιηθεύ για 

εμπορικούσ λόγουσ. Η παραχθεύςα εργαςύα μπορεύ να κοινοποιηθεύ με τον ύδιο τρόπο.                                                  

 

 

1.2.6 Attribution – No Commercial – No Derivative: CC   BY – NC - ND 

Επιτρϋπει ςε τρύτο πρόςωπο να κατεβϊςει ό να 

κοινοποιόςει υλικό χωρύσ όμωσ  να μπορεύ να κϊνει 

αλλαγϋσ και τροποποιόςεισ ςε αυτό. 

 

 

Όταν ςυνδυϊζετε δύο εύδη αδειοδότηςησ του  creative commons ςυμβουλευτεύτε τον πιο 

κϊτω πύνακα για να ςιγουρευτεύτε ότι οι ϊδειεσ αυτϋσ εύναι ςυμβατϋσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.creativecommons.org/Wiki/cc_license_compatibility  

https://wiki.creativecommons.org/Wiki/cc_license_compatibility
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2: Οδηγόσ για χρόςη του Creative Commons 

 

2.1. Χρόςη του CC ωσ δημιουργόσ: Πώσ να εφαρμόςετε τισ ϊδειεσ CC  

Εύναι πϊρα πολύ εύκολο να εφαρμόςετε μια ϊδεια του CC ςτην μελϋτη ςασ. Αντύ να 

χρηςιμοποιόςετε το μοντϋλο  "κατοχύρωςη πνευματικών δικαιωμϊτων " από το Copyright, 

μπορεύτε εναλλακτικϊ  να εφαρμόςετε το μοντϋλο που προςφϋρει το  Creative Commons 

αφού πρώτα  καθορύςετε ποιόσ εύναι ο ιδιοκτότησ  των δικαιωμϊτων αυτών και ποια ϊδεια 

ϋχει επιλϋξει ο ςυγγραφϋασ τησ εργαςύασ. 

 

Δεν χρειϊζεται εγγραφό ό ςυγκεκριμϋνη πιςτοπούηςη εκ μϋρουσ του χρόςτη.   

 

Στην επύςημη ιςτοςελύδα, www.creativecommons.org ,η οπούα εύναι διαθϋςιμη ςε διϊφορεσ 

γλώςςεσ, μπορεύτε να δημοςιεύςετε το υλικό ςασ απλώσ πατώντασ  ςτην επιλογό 

"Δημοςύευςε το υλικό ςου νόμιμα". 

 

Αφού επιλϋξετε την ϊδεια που ςασ ταιριϊζει, αν θϋλετε να χρηςιμοποιόςετε  διαδικτυακϊ 

την εργαςύα ςασ, ακολουθόςτε τισ οδηγύεσ για να περιλϊβετε τον κωδικό HTML. Αυτόσ ο 

κωδικόσ δημιουργεύ αυτόματα την επιλογό  "Κατοχύρωςη μερικών δικαιωμϊτων" και 

εμφανύζεται η δόλωςη ότι η εργαςύα κατϋχει ϊδεια από το Creative Commons. Η επιλογό 

δεύχνει ότι οι χρόςτεσ τησ εργαςύασ υπόκεινται ςε ϊδεια από το Creative Commons. Ο 

κωδικόσ HTML περιλαμβϊνει επύςησ μετα-δεδομϋνα  τα οπούα επιτρϋπουν ςε ϋγκυρεσ 

μηχανϋσ αναζότηςησ να βρουν την εργαςύα ςασ.  

 

Αν θϋλετε να εφαρμόςετε την ϊδεια ςε εργαςύα εκτόσ διαδικτύου , αφού επιλϋξετε την 

ϊδεια που θϋλετε να εφαρμόςετε, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε μια δόλωςη όπωσ  "Αυτό η 

εργαςύα υπόκειται ςε ϊδεια του Creative Commons" “[ειςϊγετε την περιγραφό π.χ . 

"Attribution-Share alike"] που ςυνδϋεται  με το URL τησ ϊδειασ , προςδιορύζοντασ τον τύπο 

ϊδειασ που χρηςιμοποιεύται. 

http://www.creativecommons.org/
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Η μόνη διαφορϊ μεταξύ τησ εφαρμογόσ μιασ εργαςύασ εντόσ ό εκτόσ διαδικτύου, εύναι ότι η 

δεύτερη δεν μπορεύ να ανεβρεθεύ από ϋγκυρη μηχανό αναζότηςησ διότι δεν ϋχει μετα-

δεδομϋνα. 

 

Για να μπορϋςετε να χρηςιμοποιόςετε  υλικό που υπόκειται ςε ϊδεια από το CC, εύναι πολύ 

ςημαντικό να ςιγουρευτεύτε ότι ϋχετε το νομικό δικαύωμα για να το κϊνετε. Αυτό μπορεύ να 

ςυμβεύ αν:  

  Εύςτε ο κϊτοχοσ όλων των δικαιωμϊτων που παρϋχονται με την ϊδεια. 

 Έχετε γραπτό εξουςιοδότηςη από τον κϊτοχο των δικαιωμϊτων. 

 

Όλεσ οι ϊδειεσ του Creative Commons εύναι "non-exclusive”: μπορεύτε να επιτρϋψετε ςε 

κϊποιον να χρηςιμοποιόςει  το υλικό ςασ με ϊδεια του Creative Commons και να 

εξαςφαλύςετε ϊλλη ϊδεια με μη αποκλειςτικό ςυμφωνύα με κϊποιον ϊλλο. Μπορεύτε ακόμα 

να πϊρετε αποκλειςτικό ϊδεια  η οπούα ϋχει δικαιώματα τα οπούα δεν εύχατε επιτρϋψει με 

την προηγούμενη ϊδεια του  Creative Commons.  

 

 

2.2. Χρόςη του CC από ϊλλα ϊτομα. Πώσ να βρεύτε πηγϋσ που 

υπόκεινται ςε CC  

Για να βρεύτε πηγϋσ που κατϋχουν ϊδεια του Creative Commons, απλϊ πληκτρολογόςτε ςτο 

διαδύκτυο την διεύθυνςη "CC Search" (https://search.creativecommons.org/). Στην 

ιςτοςελύδα με το υλικό του Transmedia θα βρεύτε πολλϋσ ςελύδεσ με CC ϊδειεσ 

(http://www.education-transmedia.com).  Σε αυτό την ιςτοςελύδα μπορεύτε να βρεύτε υλικό 

που μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ δωρεϊν,  και που χωρύζεται ςτισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ:

 Europeana (media) 

 Flickr (image) 

 Google (web) 

 Google Images (image ) 

 Jamendo (music) 

 Open Clip Art Library (image) 

 Spin Express (media) 

 Wikimedia Commons (media) 

 Youtube (video) 

 Pixabay (image) 

https://search.creativecommons.org/
http://www.education-transmedia.com/
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 CCMixter (music)  Sound Cloud (music) 

 

Οι ϊδειεσ του Creative Commons εκδύδονται δωρεϊν ςε οποιονδόποτε επιθυμεύ να τισ 

χρηςιμοποιόςει. Για να το κϊνετε αυτό  πρϋπει να αποδεχτεύτε τουσ όρουσ τησ ϊδειασ που 

κατϋχει το ςυγκεκριμϋνο υλικό. Εύναι πολύ ςημαντικό να ξϋρετε τουσ βαςικούσ όρουσ των 

κύριων αδειών του   Creative Commons: 

 Attribution: Θα πρϋπει να καθορύςετε τον ςυγγραφϋα ό ιδιοκτότη του υλικού , την 

ϊδεια και τα δικαιώματα που την ςυνοδεύουν. 

 Not commercial: δεν μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε το υλικό με απώτερο ςκοπό να 

αποκομύςετε χρηματικό ό εμπορικό όφελοσ .   

 No derivative works: επιτρϋπεται μόνο να γύνουν ακριβό αντύγραφα του  υλικού, 

δεν επιτρϋπεται η διαφοροπούηςη ό αλλαγό τουσ.  

 Share alike: μπορεύτε να αναπαρϊγετε υλικό μόνο αν γύνει κϊτω από τουσ ύδιουσ 

όρουσ ϊδειασ.   

 

Για να χρηςιμοποιόςετε υλικό που κατϋχει ϊδεια του  Creative Commons με τρόπο που δεν 

επιτρϋπεται από την ϊδεια, θα πρϋπει να ϋρθετε ςε επαφό με τον ςυγγραφϋα και/ό 

δικαιούχο του υλικού και να ζητόςετε ϊδεια από αυτόν. Σε περύπτωςη που 

χρηςιμοποιόςετε υλικό που κατϋχει ϊδεια του Creative Commons με τρόπο που ϋρχεται ςε 

αντύθεςη με τουσ όρουσ τησ, αυτό θα ςημαύνει τον τερματιςμό του δικαιώματοσ  χρόςησ 

του υλικού, και μπορεύ να διωχθεύτε ποινικϊ για παραβύαςη πνευματικών δικαιωμϊτων.  

 

Οι ϊδειεσ που παραχωρούνται από το Creative Commons δεν μπορούν να μετακληθούν 

διότι τα δικαιώματα που παραχωρούνται αφορούν όλη την διϊρκεια που εφαρμόζονται τα 

πνευματικϊ δικαιώματα. Αυτό ςημαύνει ότι κανϋνασ δεν μπορεύ να εμποδύςει αυτούσ που 

ϋχουν εξαςφαλύςει ϊδεια από το Creative Commons, να χρηςιμοποιόςουν υλικό ςύμφωνα 

με τουσ όρουσ τησ ϊδειασ αυτόσ. Ο δημιουργόσ μπορεύ να ςταματόςει την διανομό του 

υλικού του όταν το θελόςει. Όμωσ,  όλοι οι δικαιούχοι αδειών οι οπούοι μϋχρι εκεύνη την 

ςτιγμό ϋχουν παραλϊβει υλικό που τουσ παρϋχει την ϊδεια να το χρηςιμοποιόςουν, 

ςυνεχύζουν να ϋχουν τα δικαιώματα που τουσ παρϋχει η ςυγκεκριμϋνη ϊδεια, 

ςυμπεριλαμβανομϋνου και του δικαιώματοσ να διανϋμουν το υλικό ςε τρύτα πρόςωπα ςτην 
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βϊςη τησ ύδιασ ϊδειασ. Όταν ϋνασ δημιουργόσ  επιλϋγει μια ϊδεια του Creative Commons , 

θα πρϋπει να ςκεφτεύ προςεκτικϊ  και να ςιγουρευτεύ ότι δεν θα ϋχει αντύρρηςη όταν 

διϊφορα ϊτομα θα μπορούν να χρηςιμοποιούν το υλικό του με τουσ όρουσ τησ ϊδειασ που 

επϋλεξε, παρόλο που αργότερα μπορεύ να αποφαςύςει να τερματύςει την διανομό του 

υλικού του με ϊδεια του Creative Commons.  

 

 

3: Πώσ μπορούν οι μαθητϋσ να 

χρηςιμοποιόςουν υλικό που υπόκειται ςε CC 

 
 

Η επαναχρηςιμοπούηςη ψηφιακού περιεχομϋνου (φωτογραφύεσ, video, μουςικό) εύναι πολύ 

ςυνηθιςμϋνο φαινόμενο ςτα ςχολεύα ςόμερα: καθηγητϋσ και μαθητϋσ ςυχνϊ παρϊγουν 

υλικό με τη χρόςη πολυμϋςων  το οπούο χρειϊζεται να ςυνοδευτεύ με μια φωτογραφύα, 

μουςικό ό ϋνα ςύντομο video. Συνόθωσ αυτό το επιπρόςθετο υλικό μπορεύ  οποιοςδόποτε 

να  το βρει  ςτο διαδύκτυο. Ποια εύναι όμωσ η ςτϊςη των μαθητών και των καθηγητών 

απϋναντι ςτο θϋμα των πνευματικών δικαιωμϊτων αυτού του υλικού; 

 

1. Από την μια, κϊποιοσ μπορεύ να κϊνει χρόςη του διαδικτυακού υλικού τόςο ςυχνϊ 

που να εύναι πεπειςμϋνοσ ότι μπορεύ να το κϊνει ελεύθερα χωρύσ δεςμεύςεισ. 

2. Από την ϊλλη,  κϊποιοσ μπορεύ να ανηςυχεύ τόςο πολύ για το θϋμα τησ παραβύαςησ 

των πνευματικών δικαιωμϊτων του ςυγγραφϋα, που μπορεύ αυτό να ςταθεύ 

εμπόδιο ςτην επιθυμύα του να κϊνει χρόςη διαδικτυακού υλικού και να το 

αποφεύγει.  

 

Μια πιθανό λύςη εύναι οι αδειοδοτόςεισ από το Creative Commons. Κϊθε χώρα ϋχει τη δικό 

τησ ιςτοςελύδα και ο οποιοςδόποτε μπορεύ να βρει χρόςιμο υλικό για εκπαιδευτικούσ 

ςκοπούσ που δύνεται από το CC. Παρακϊτω μπορεύτε να βρεύτε μερικϊ παραδεύγματα 

ιςτοςελύδων που περιϋχουν ςημειώςεισ, αςκόςεισ, εικόνεσ που μπορεύ να ενδιαφϋρουν τα 

ςχολεύα. 
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https://www.khanaccademy.org/     “A personalized learning resource for all ages” 

http://www.ck12.org/    “Explore science” 

http://cnx.org/     “OpenStax C X Library” 

https://www.oercommons.org/   “Discover. Share. Create.” 

https://www.khanaccademy.org/      “A personalized learning resource for all ages” 

http://www.ck12.org/     “Explore science” 

http://cnx.org/      “OpenStax C X Library” 

https://www.oercommons.org/    “Discover. Share. Create.” 
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