CREATIVE COMMONS

CC0 1.0 UNIVERSAL

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS CORPORATION ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΑΙ

ΔΕΝ

ΠΑΡΕΧΕΙ

ΝΟΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Η

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ/ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
CREATIVE COMMONS CORPORATION ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΗΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ CREATIVE COMMONS
CORPORATION

ΔΕΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΙ

ΕΓΓΥΑΤΑΙ
ΔΕΝ

ΦΕΡΕΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΕΥΘΥΝΗ

ΜΕ
ΓΙΑ

ΤΙΣ
ΖΗΜΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΥ

ΤΥΧΟΝ

ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ.

ΣΚΟΠΟΣ:
Οι νόμοι στις περισσότερες δικαιοδοσίες του κόσμου παρέχουν στο
δημιουργό

και

στους

συνακόλουθους

δικαιούχους

(εφεξής

«οι

Δικαιούχοι») ενός πρωτότυπου έργου και/ή μιας βάσης δεδομένων
(εφεξής καλούμενο το καθένα «το Έργο») αυτομάτως με μόνη τη
δημιουργία αυτού, αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, καθώς και συγγενικά δικαιώματα (όπως αυτά ορίζονται
παρακάτω).
Συγκεκριμένοι
δικαιώματα

Δικαιούχοι
επί ενός

επιθυμούν

να

προσφέρουν

τα

ως

άνω

Έργου, προκειμένου να συνεισφέρουν στη

δημιουργία ενός τομέα ελεύθερης χρήσης δημιουργικών επιστημονικών
και καλλιτεχνικών έργων (εφεξής «τα Κοινά»), όπου το κοινό θα μπορεί
με εμπιστοσύνη και χωρίς φόβο για μελλοντικές αξιώσεις παραβίασης
των δικαιωμάτων αυτών, να δουλέψει πάνω σε αυτά, να τα τροποποιήσει,
να τα ενσωματώσει σε άλλα έργα, να τα επαναχρησιμοποιήσει ή να τα
διανείμει περαιτέρω όσο πιο ελεύθερα γίνεται με οποιοδήποτε μέσο και
για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανένα περιορισμό
και του εμπορικού σκοπού. Αυτοί οι Δικαιούχοι μπορούν να συμβάλλουν
στα Κοινά, προκειμένου να προάγουν το ιδανικό του ελεύθερου πολιτισμού
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και

της

περαιτέρω

παραγωγής

δημιουργικών

καλλιτεχνικών

και

επιστημονικών έργων ή προκειμένου να προσπαθήσουν να αποκτήσουν
φήμη ή να πετύχουν μεγαλύτερη διάδοση του Έργου τους εν μέρει μέσα
από τη χρήση και την προσπάθεια των άλλων.
Για αυτούς και/ή για άλλους λόγους και κίνητρα και χωρίς καμία
επιφύλαξη για επιπλέον επεξεργασία ή για αποζημίωση, το πρόσωπο που
συσχετίζει την άδεια CC0 με το Έργο (εφεξής «ο Βεβαιών»), στο βαθμό
που αυτός ή αυτή είναι δικαιούχος δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
ή συγγενικού δικαιώματος επί του Έργου, αυτοβούλως και εθελοντικά
επιλέγει να εφαρμόσει την άδεια CC0 στο Έργο και να διανείμει το Έργο
δημόσια υπό τους όρους της άδειας αυτής, με πλήρη επίγνωση του
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος επί
του Έργου, καθώς και της σημασίας και του σκοπούμενου νομικού
αποτελέσματος της χρήσης της άδειας CC0 στα δικαιώματα αυτά.

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικά Δικαιώματα
και άλλα Δικαιώματα επί του Έργου
Ένα

Έργο,

το

οποίο

διατίθεται

με

άδεια

CC0

είναι

πιθανό

να

προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικά
δικαιώματα (εφεξής «τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
Συγγενικά Δικαιώματα»). Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
Συγγενικά Δικαιώματα και άλλα δικαιώματα επί του Έργου, χωρίς να
εξαντλούνται σε αυτά, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :
I.

Το

δικαίωμα

άμεσης

ή

έμμεσης,

προσωρινής

ή

μόνιμης

αναπαραγωγής εν όλω ή εν μέρει, την διασκευή, τη διανομή στο
κοινό, τη δημόσια εκτέλεση, την παρουσίαση στο κοινό και τη
μετάφραση του Έργου.
II. Ηθικά δικαιώματα που παραμένουν στον αρχικό δημιουργό και/ή
στον εκτελεστή/ές.
III. Προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τη μορφή κάποιου
προσώπου ή την απεικόνισή του,
Έργο.
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που αποτυπώνεται σε κάποιο

IV. Δικαιώματα

που

παρέχουν

προστασία

κατά

του

αθέμιτου

ανταγωνισμού σε σχέση με ένα Έργο, τα οποία υπόκεινται στους
περιορισμούς της παραγράφου 4α κατωτέρω.
V. Δικαιώματα που προστατεύουν την εξαγωγή, τη διανομή στο κοινό,
χρήση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε ένα Έργο.
VI. Δικαιώματα του δημιουργού βάσης δεδομένων (όμοια με αυτά που
προβλέπονται στην Οδηγία 96/9 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 για τη νομική προστασία
των βάσεων δεδομένων, καθώς και από

κάθε μεταφορά της

Οδηγίας αυτής στο εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης κάθε
τροποποιημένης ή μεταγενέστερης έκδοσης τέτοιας Οδηγίας) και
VII.Οποιαδήποτε άλλα όμοια, αντίστοιχα ή άλλα δικαιώματα ανά τον
κόσμο που ανταποκρίνονται στα ως άνω δικαιώματα και τα οποία
βασίζονται σε εφαρμοστέο νόμο ή συνθήκη καθώς και σε κάθε
εθνική προσαρμογή.

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο και
σε καμία περίπτωση σε αντίθεση με αυτό, ο Βεβαιών, με την παρούσα
άδεια αποποιείται, εγκαταλείπει και παραδίδει πανηγυρικά, μόνιμα, μη
ανακλητά και χωρίς όρους, όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
και Συγγενικά Δικαιώματα, καθώς και όλες τις σχετικές αξιώσεις και
λόγους έγερσης αγωγών ανεξαρτήτως αν είναι γνωστοί ή άγνωστοι τη
δεδομένη

χρονική

στιγμή

(συμπεριλαμβανομένων

υπαρχόντων

ή

μελλοντικών αξιώσεων ή λόγων έγερσης αγωγών) σχετικά με το Έργο α)
σε όλες τις περιοχές παγκοσμίως β) για τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια
που

παρέχεται

από

το

εφαρμοστέο

δίκαιο

ή

συνθήκη

(συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών επεκτάσεων) γ) σε κάθε
σύγχρονο ή μελλοντικό μέσο και για απεριόριστο αριθμό αντιτύπων και δ)
για κάθε σκοπό συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανένα περιορισμό του
εμπορικού σκοπού, της διαφήμισης και της προώθησης (εφεξής «η
Αποποίηση»). Ο Βεβαιών κάνει την Αποποίηση προς όφελος του κοινού
και εις βάρος των καθολικών ή ειδικών διαδόχων του με σκοπό αυτή η
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Αποποίηση να μην αποτελέσει αντικείμενο ανάκλησης, υπαναχώρησης,
ακύρωσης,

καταγγελίας

ή

οποιασδήποτε

άλλης

νομικής

ή

άλλης

ισοδύναμης ενέργειας ικανής να διαταράξει την ομαλή χρήση του Έργου
από το κοινό, όπως καθορίστηκε από τον Βεβαιούντα στο Σκοπό.

3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΕΙΑ
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Αποποίησης κριθεί άκυρο από
το νόμο ή χωρίς ισχύ στο εφαρμοστέο δίκαιο, τότε η Αποποίηση θα πρέπει
να διατηρηθεί σε ισχύ στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση που αυτό
επιτρέπεται, αφού ληφθεί υπόψη ο Σκοπός. Επιπλέον, σε περίπτωση που η
Αποποίηση

κριθεί

ως

ανωτέρω,

ο

Βεβαιών

παραχωρεί

σε

κάθε

εμπλεκόμενο μέρος μία άδεια χωρίς υποχρέωση καταβολής αντιτίμου, μη
μεταβιβαστή,

χωρίς

δυνατότητα

περαιτέρω

εκχώρησης

από

το

εμπλεκόμενο μέρος, μη αποκλειστική, μη ανακλητή και χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, προκειμένου να οικειοποιηθεί και να εφαρμόσει όλες τις
εξουσίες που απορρέουν από τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
τα Συγγενικά Δικαιώματα α) σε όλες τις περιοχές παγκοσμίως β) για τη
μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια που παρέχεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή
συνθήκη (συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών επεκτάσεων) γ) σε
κάθε σύγχρονο ή μελλοντικό μέσο και για απεριόριστο αριθμό αντιτύπων
και δ) για κάθε σκοπό συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανένα περιορισμό του
εμπορικού σκοπού , της διαφήμισης και της προαγωγής (εφεξής «η
Άδεια»). Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Άδειας θα θεωρείται η
ημερομηνία κατά την οποία ο Βεβαιών εφάρμοσε τη CC0 στο Έργο. Σε
περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Άδειας κριθεί άκυρο από το νόμο
ή χωρίς ισχύ στο εφαρμοστέο δίκαιο, αυτή η εν μέρει ακυρότητα ή η εν
μέρει παύση ισχύος δε θα έχει εφαρμογή στην υπόλοιπη Άδεια. Σε αυτήν
την περίπτωση ο Βεβαιών βεβαιώνει με την παρούσα ότι α) δεν πρόκειται
να ασκήσει όσα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα Συγγενικά
Δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα που διατηρεί επί του Έργου, β) δεν
πρόκειται να προβάλλει ούτε αξιώσεις ούτε λόγους έγερσης αγωγών σε
σχέση με το Έργο, ερχόμενος σε κάθε περίπτωση σε αντίθεση με τα όσα
δηλώνει ο Βεβαιών στο Σκοπό.
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4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
α. Τυχόν εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας του Βεβαιούντος
δεν

υπόκεινται

σε

αποποίηση,

εγκατάλειψη,

παράδοση

και

δεν

επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από την παρούσα άδεια.
β. Ο Βεβαιών παραχωρεί το έργο «ως έχει» και δεν προβαίνει σε δηλώσεις
ή εγγυήσεις παντός είδους σχετικά με το Έργο, ρητές, σιωπηρές,
θεσμικές

ή

άλλες,

στις

περιλαμβάνονται

οι

οποίες

ενδεικτικά

εγγυήσεις

και

τίτλου,

όχι

περιοριστικά

εμπορευσιμότητας,

καταλληλότητας για έναν ιδιαίτερο σκοπό, μη παραβίασης ή απουσίας
κρυφών

ή

άλλων

αναγνωρίσιμων

ή

ελαττωμάτων,
όχι,

όλες

στο

ακρίβειας
μεγαλύτερο

ή

απουσίας

δυνατό

λαθών

βαθμό

που

επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο.
γ. Ο Βεβαιών αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν εκκαθάριση
δικαιωμάτων άλλων προσώπων που ενδεχομένως να έχουν εφαρμογή στο
Έργο ή σε κάθε χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς
των

Δικαιωμάτων

Δικαιωμάτων

κάθε

οποιαδήποτε ευθύνη

Πνευματικής
προσώπου.
αφορά

Ιδιοκτησίας
Επιπλέον

ο

και

των

Συγγενικών

Βεβαιών

αποποιείται

εξασφάλιση συγκατάθεσης ή άδειας ή

οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τυχόν απαιτείται για οποιαδήποτε
χρήση του Έργου.
δ. Ο Βεβαιών κατανοεί και αποδέχεται ότι το νομικό πρόσωπο Creative
Commons δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας και δεν έχει
καμία υποχρέωση ή καθήκον σε σχέση με την CC0 ή σε σχέση με τη χρήση
του Έργου.
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