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Τι είναι οι άδειεσ 
Creative Commons ?  
 Οι άδειεσ Creative Commons δθμιουργικθκαν ωσ 
επιπρόςκετο "νομικό" μζςο κατοχφρωςθσ των 
πνευματικών δικαιωμάτων του/των δθμιουργοφ/ων 
ενόσ ζργου.  Διαμζςου των ςυγκεκριμζνων αδειών 
παραχωροφνται επιπλζον  δικαιώματα χριςθσ ςτον 
τελικό χριςτθ πζραν αυτών που ορίηουν οι κλαςικοί 
κανονιςμοί του Copyright. 

 Αναφορά CC Επιτρζπεται ςτουσ άλλουσ να 
αντιγράφουν, να διανζμουν, να αναπαράγουν 

και να παρουςιάηουν τθν εργαςία ςασ – και 
παράγωγα ζργα που βαςίηονται ςε αυτι – μόνο με 
τθν προχπόκεςθ ότι γίνεται αναφορά ςε ςασ με τον 

τρόπο που ορίηετε. 

Μη-Εμπορική Χρήςη NC. Επιτρζπεται ςτουσ 
άλλουσ να αντιγράφουν, να διανζμουν, να 

αναπαράγουν και να παρουςιάηουν τθν εργαςία ςασ 
— και παράγωγα προϊόντα που βαςίηονται ςε αυτι – 

αλλά μόνο για μη εμπορική χρήςη. 

Όχι Παράγωγο Ζργο NC. Επιτρζπετε ςτουσ 
άλλουσ να αντιγράφουν, να διανζμουν, να 

αναπαράγουν και να παρουςιάηουν μόνο αυτοφςια 
αντίγραφα τησ εργαςίασ ςασ και όχι παράγωγεσ 
εργαςίεσ  που βαςίηονται ς’ αυτι. 

Παρόμοια Διανομή ND. Επιτρζπεται ςτουσ 
άλλουσ να διανζμουν παράγωγεσ εργαςίεσ μόνο 

με τουσ όρουσ μιασ άδειασ ταυτόςθμθσ με αυτι που 
διζπει τθν εργαςία ςασ.Οι άδειεσ Creative Commons 
αναφζρονται ςτο ζργο και εξουςιοδοτοφν όποιον 
χρθςιμοποιεί το ζργο να το κάνει ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ άδειασ. 
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        Creative Commons,  Ελλάδα  
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Οι ζξι  διαθζςιμεσ άδειεσ: 
1) Attribution CC BY  (Αναφορά)  : 
O αποδζκτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ζργο όπωσ κζλει, αρκεί: 
• να διατθριςει τισ διατυπώςεισ που προβλζπονται ςτθν 
άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό. 
2) Attribution + Share Alike CC BY-SA  (Αναφορά + 
Παρόμοια διανομή): 
O αποδζκτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ζργο όπωσ κζλει, αρκεί: 
• να αδειοδοτιςει οποιοδιποτε παράγωγο ζργο με τθν 
ίδια άδεια ι με μια άδεια με τα ίδια ςτοιχεία άδειασ και 
• να διατθριςει τισ διατυπώςεισ που προβλζπονται ςτθν 
άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό. 
3) Attribution + No Derivatives CC BY-ND (Αναφορά + Όχι 
παράγωγα ζργα): 
O αποδζκτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ζργο όπωσ κζλει, αρκεί: 
• να μθν δθμιουργιςει παράγωγα ζργα και 
• να διατθριςει τισ διατυπώςεισ που προβλζπονται 
ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό. 
4) Attribution + Non Commercial CC BY-NC 
(Αναφορά + Μη εμπορική χρήςη): 
Ο αποδζκτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ζργο όπωσ κζλει, αρκεί: 
• να μθν υπάρχει ςκοπόσ εμπορικισ χριςθσ και 
• να διατθριςει τισ διατυπώςεισ που προβλζπονται ςτθν 
άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό. 
5) Attribution+Non Commercial+No Derivatives CC BY-NC- 
ND Αναφορά +(Μη Εμπορική χρήςη+Όχι παράγωγα ζργα): 
Ο αποδζκτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ζργο όπωσ κζλει, αρκεί: 
• να μθν υπάρχει ςκοπόσ εμπορικισ χριςθσ 
• να μθ δθμιουργιςει παράγωγα ζργα 
• να διατθριςει τισ διατυπώςεισ που προβλζπονται ςτθν 
άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό. 
6) Attribution + Non Commercial + Share AlikeCC BY-NC-SA 
(Αναφορά + Μη Εμπορική χρήςη + Παρόμοια διανομή): 
Ο αποδζκτθσ τθσ άδειασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει 
το ζργο όπωσ κζλει, αρκεί: 
• να μθν υπάρχει ςκοπόσ εμπορικισ χριςθσ, 
• να αδειοδοτιςει οποιοδιποτε παράγωγο ζργο με τθν 
ίδια άδεια ι μια άδεια με τα ίδια ςτοιχεία άδειασ 
• να διατθριςει τισ διατυπώςεισ που προβλζπονται ςτθν 
άδεια ςχετικά με τθν αναφορά ςτον αρχικό δθμιουργό. 
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