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Σθμείωμα Αναφοράσ 

• Copyright Ευγενία μυρνάκθ 2017, Νομικά ηθτιματα 
διάκεςθσ και αξιοποίθςθσ ανοικτϊν δεδομζνων 

 

Σθμείωμα Αδειοδότθςθσ 
Σο παρόν υλικό διατίκεται με τουσ όρουσ τθσ άδειασ Creative 
Commons Αναφορά Δθμιουργοφ-Μθ Εμπορικι Χριςθ-Πχι 
Ραράγωγα Ζργα 4.0 Διεκνζσ 

 

 

 

Εξαιρείται από τθν ωσ άνω άδεια υλικό – ζργα τρίτων που 
περιλαμβάνονται ςτισ διαφάνειεσ και υπόκεινται ςε άλλου 
τφπου άδεια χριςθσ. 



Ανοικτά Δθμόςια Δεδομζνα 

• Ν.3448/2006 

• Ν.4305/2014  

Aρχισ τθσ ανοικτισ διάκεςθσ και περαιτζρω 
χριςθσ των εγγράφων, πλθροφοριϊν και 
δεδομζνων του δθμόςιου τομζα  

(open  by  default) 

The above image is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.  
Attribution: Open Knowledge Foundation. Available online at 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Definition_logo.png  
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Ν.4305/2014 

-Αρχι τθσ εξ οριςμοφ  ανοιχτισ διάκεςθσ και περαιτζρω χριςθσ τθσ 
Δθμόςιασ Πλθροφορίασ (open by default) – (εμπορικόσ ι μθ ςκοπόσ) 
 
- Μθτρώο Ανοικτών Δεδομζνων του Δθμοςίου Σομζα που κα τθρείται ςτο 
Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ (νυν Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ) 
και κα είναι διακζςιμο ςτο data.gov.gr 
 
- Καταγραφι και Αξιολόγθςθ από τουσ Δθμόςιουσ Φορείσ των δεδομζνων 
που ζχουν ςτθν κατοχι τουσ (Ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ από το φορζα – 
ανάρτθςθ απόφαςθσ ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) 
  
-Ετιςιοσ Διαγωνιςμόσ Αξιοποίθςθσ Ανοικτϊν Δεδομζνων (για φυςικά και 
νομικά πρόςωπα)  
 
-Βραβεία Αριςτείασ για Δθμόςιουσ Φορείσ για πρωτοπόρεσ και καινοτόμεσ 
διαδικαςίεσ ανοικτισ διάκεςθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ  
 

 



 



Εξζλιξθ ζνταξθσ φορζων ςτο data.gov.gr 

 

Ετιςια Ζκκεςθ Ανοικτϊν Δεδομζνων http://www.opengov.gr/ypes/wp-
content/uploads/downloads/2016/02/Ekthesi_Anoikta_Dedomena.pdf  

http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2016/02/Ekthesi_Anoikta_Dedomena.pdf
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Εξζλιξθ ζνταξθσ φορζων ςτο data.gov.gr 

Σο παραπάνω διάγραμμα ζχει λθφκεί από το ςχζδιο τθσ Ζκκεςθσ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν δεδομζνων 
ζτουσ 2016 που τζκθκε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ από 31/3/2017-18/4/2017. Θ ζκκεςθ ζχει αναρτθκεί ςτο δικτυακό τόπο 
Διαβουλεφςεων του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθτασ ςτο ςφνδεςμο: http://www.opengov.gr/minreform/?p=1904  και 
διατίκεται με άδεια Creative Commons CC – BY  
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https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9307465%CE%A7%CE%98%CE%A8-
473?inline=true  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9307465%CE%A7%CE%98%CE%A8-473?inline=true
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Η2020 – Model Grant Agreement v.4.0- 21.04.2017 

 



Horizon 2020 Open Research Data 
Pilot 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h
2020-amga_en.pdf#page=215 



 



Απαγόρευςθ πρόςβαςθσ  

• για λόγουσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων,  

• εκνικισ αςφάλειασ, άμυνασ ι δθμόςιασ τάξθσ, 

•  πνευματικισ ιδιοκτθςίασ,  

• απορριτου κ.ο.κ..  

 

               H αρχι τθσ ανοικτισ διάκεςθσ τελεί  

υπό τθν επιφφλαξθ  

τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων, τθσ 
ιδιωτικότθτασ των πολιτϊν και λοιπϊν προβλεπόμενων 
ςτθν οικεία νομοκεςία απορριτων 

 



Προςωπικά Δεδομζνα 

 

 

 

- τατιςτικά Δεδομζνα 

- Ανωνυμοποιθμζνα Δεδομζνα 

 

• Νόμιμθ Επεξεργαςία: υναίνεςθ, Ενθμζρωςθ 

Απλά  Ευαίςκθτα  



ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ  ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ 

(c) All rights reserved 



 

1.ΡΟΙΟ  ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ; 



Ζργο  
Οποιαδιποτε 

μορφι  

Προφορικά ζργα  Γραπτά  ζργα  
Οπτικοακουςτικά 

ζργα  

Βάςεισ Δεδομζνων Προγράμματα Θ/Τ  

Ζργα εικαςτικϊν τεχνϊν: χζδια 
Ηωγραφικισ, αρχιτεκτονικά, μακζτεσ, 

Φωτογραφίεσ, χάρτεσ, τριςδιάςτατα ζργα  

Χορογραφίεσ, 
Θεατρικά ζργα, 

Μουςικζσ 
ςυνκζςεισ 

Παράγωγα ζργα, 
Μεταφράςεισ, Διαςκευζσ  

υλλογζσ ζργων, εκφράςεων 
λαϊκισ παράδοςθσ ι απλϊν 

γεγονότων π.χ. 
Εγκυκλοπαίδειεσ, ανκολογίεσ 



 ΔΕΝ προςτατεφονται  

«ΙΔΕΑ»  

Θεωρίεσ, Επιςτθμονικζσ 
Ανακαλφψεισ, 

Μακθματικζσ ζννοιεσ  

Ζργα: 70 
χρόνια μετά το 

κάνατο του 
δθμιουργοφ Απλά γεγονότα ι 

ςτοιχεία  

Εκφράςεισ λαϊκισ 
παράδοςθσ 

Σραγοφδια, ποιιματα, 
παραμφκια, κρφλοι, 

κεντιματα, κεραμικά, 

κ.λπ. 
Βιβλιογραφικό Τλικό, απλι 
είδθςθ, ΙΣΟΡΙΚΟ γεγονόσ  



  

2.ΕΝΑΞΗ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ; 



  

3.ΡΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ; 



Δικαιοφχοσ/οι  πνευματικών 
δικαιωμάτων; 

• Δθμιουργόσ 

• Μιςκωτόσ 

• Απαςχολοφμενοσ με ςφμβαςθ ζργου 

• Ζργα ςυνεργαςίασ: ζχουν δθμιουργθκεί με τθ 
ςφμπραξθ δφο ι περιςςοτζρων δθμιουργϊν 

• φνκετο ζργο: αποτελοφν ςυνζνωςθ 
περιςςότερων ζργων δεκτικϊν χωριςτισ 
εκμετάλλευςθσ 



  

4.ΥΘΜΙΣΗ  ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 
ΡΕΙΣΣΟΤΕΩΝ 

ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ 
ΣΥΝΔΗΜΙΟΥΓΩΝ; 



Ρφκμιςθ ςχζςεων 

• Πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ 
ςυνδθμιουργϊν/ ςυνδικαιοφχων 

 

• Μεταβίβαςθ δικαιωμάτων  

 

Ώςτε να μθν προβλθκοφν δικαιϊματα και 
τεκοφν εμπόδια ςτθν ανοικτι διάκεςθ και 
αξιοποίθςθ του ζργου 



Πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ 
ςυνδθμιουργϊν/ ςυνδικαιοφχων 

 
• Joint ownership agreement  

• Περιγραφι του αντικειμζνου/ 
προςτατευόμενου ζργου 

• Ποςοςτό επί του δικαιϊματοσ/ ςυμβολισ 
εκάςτου 

• Σρόποι αξιοποίθςθσ/ εκμετάλλευςθσ/ 
προςταςίασ  



  

5. ΕΚΚΑΘΑΙΣΗ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ; 



Χριςθ  ζργου που δεν διατίκεται με 
ανοικτι άδεια 

 

Ζγγραφθ Άδεια 

 

- Είδοσ και ζκταςθ του ζργου/αποςπαςμάτων  

- κοπόσ χριςθσ/ είδοσ επεξεργαςίασ 

- Διάρκεια χριςθσ 

 

 

 

 

 



Χριςθ ζργων τρίτων προςώπων  

• Νομοκετικζσ Εξαιρζςεισ: 
 
- Σο ζργο ανικει ςτο ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ   
       70 ζτθ 
 
-   Επίςθμα κείμενα με τα οποια εκφράηεται θ άςκθςθ πολιτειακισ 

αρμοδιότθτασ και ιδίωσ ςε νομοκετικά, διοικθτικά ι δικαςτικά 
κείμενα, κακϊσ και ςτισ εκφράςεισ τθσ λαϊκισ παράδοςθσ, ςτισ 
ειδιςεισ και ςτα απλά γεγονότα ι ςτοιχεία. 

 
- Παράκεςθ Σφντομων Αποςπαςμάτων  για τθν υποςτιριξθ τθσ 

γνϊμθσ εκείνου που παρακζτει ι τθν κριτικι τθσ γνϊμθσ του 
άλλου, εφόςον θ παράκεςθ είναι ςφμφωνθ με τα χρθςτά ικθ και θ 
ζκταςθ δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο ςκοπό   

 
 
 



Εναλλακτικζσ:  

 

Δθμιουργία δικοφ μασ υλικοφ  

Εφρεςθ υλικοφ που διατίκεται με ανοικτι άδεια  

 



• Αντικατάςταςθ εικόνασ /φωτογραφίασ με κάποια άλλθ που ζχω 
δθμιουργιςει εγϊ (όταν με ενδιαφζρει το πρόςωπο ι το 
αντικείμενο που παριςτάνεται ςτθ φωτογραφία)  

• Δθμιουργία εκ νζου διαγραμμάτων/πινάκων ι ενςωμάτωςι τουσ 
για υποςτιριξθ γνϊμθσ ι άςκθςθ κριτικισ  

• Χάρτεσ: Open Street Map, Δθμόςιοι φορείσ (ανοικτά γεωχωρικά 
δεδομζνα, ν.3882/2010), Κτθματολόγιο Α.Ε. (ν.4178/2013 ά.58) 

• Αρχαιολογικά Μνθμεία: Ν.3028/2002 (άδεια από το Τπουργείο). 
Προτείνεται: Copyright <ζτοσ>  <Τπουργείο Πολιτιςμοφ>   
 

  



  

6. ΤΟΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ; 



Πνευματικι Ιδιοκτθςία 

 

• ALL RIGHTS RESERVED ©  

 

 

• Ανοικτι Πρόςβαςθ :  Άδεια χριςθσ/ διάκεςθσ 



• ε ποιον ανικει; 

 

• Μπορϊ να το αντιγράψω; 

 

• Μπορϊ να το τροποποιιςω; 

 

• Μπορϊ να το ενςωματϊςω ςε δικό μου  ζργο; 

 

• Μπορϊ να το διακζςω με δικζσ μου τροποποιιςεισ 
και να το εκμεταλλευτϊ εμπορικά; 

 

 

 

Άδειεσ Χριςθσ/ Διάκεςθσ 



Άδειεσ Creative Commons 

• Πιο διαδεδομζνο ςφςτθμα αδειοδότθςθσ 
ζργων λόγου, επιςτιμθσ 

Επιτρζπουν:  

• Προςβαςιμότθτα και χριςθ των ζργων από 
τρίτουσ 

• Διατιρθςθ κάποιων δικαιωμάτων επί των 
ζργων τουσ  

Δεν καταργοφν τθν πνευματικι ιδιοκτθςία –
τροποποιοφν τουσ όρουσ τθσ  



 
• Αναφορά 

 
 
 

• Αναφορά – Παρόμοια Διανομι 
 
 

 
• Αναφορά – Όχι παράγωγα ζργα 

 
 

• Αναφορά – Μθ εμπορικι χριςθ 
 

• Αναφορά Μθ εμπορικι χριςθ  
   παρόμοια διανομι 
 
• Αναφορά – Όχι παράγωγα ζργα – Μθ εμπορικι 

χριςθ  

Άδειεσ    Creative 
Commons 



• http://opendatacommons.gr/open-database-
license-odbl-v1-0  
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7. ΕΚΔΟΣΗ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ; 



φμβαςθ με εκδότθ 

• Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ  
 Σο περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ με το τρίτο 

πρόςωπο ςτο οποίο μεταβιβάηονται ι 
εκχωροφνται δικαιϊματα 

• Για παράδειγμα: 
 «αποκλειςτικι εκμετάλλευςθ περιουςιακοφ 

δικαιϊματοσ που κα μπορεί να το αςκεί είτε ο 
ίδιοσ είτε να εκχωρεί τθν άδεια ςε τρίτουσ να το 
αςκοφν» 

• Εξουςίεσ / Δικαιϊματα 



ADDENDUM 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/oa-pilot/h2020-
oa-guide-model-for-publishing-a_en.pdf  
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