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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση Υπουργείων για Άδειες Creative Commons
Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (http://eellak.gr/), στο
πλαίσιο των δράσεων της για προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και γνώσης κι έχοντας
υπογράψει Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative
Commons,
έστειλε
ενημερωτικές
επιστολές
για
τις
άδειες
Creative
Commons
(www.creativecommons.org) στους Υπουργούς Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και Πολιτισμού και Τουρισμού.
Σκοπός των επιστολών είναι να ενημερώσουν τους υπουργούς για τις άδειες Creative Commons οι
οποίες έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό δίκαιο ήδη από το 2007, και αποτελούν τυποποιημένα
νομικά εργαλεία που επιτρέπουν στο δημιουργό να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίον θα
διαθέτει το πνευματικό του δημιούργημα (από μουσική και κείμενο μέχρι οπτικο-ακουστικά και
καλλιτεχνικά έργα) αλλά και για την αποδοχή που έχουν παγκοσμίως αφού έχουν μεταφερθεί σε
περισσότερες από 70 χώρες με τουλάχιστον 100 συνεργάτες στις δικαιοδοσίες αυτές και
περισσότερα από 350 εκατομμύρια αδειοδοτημένες πηγές και αποτελούν τον πλέον αποδεκτό
τρόπο για τη διάθεση περιεχομένου από πλατφόρμες συλλογικής δημιουργίας, όπως η Wikipedia,
ενώ η αναζήτηση ή χρήση αδειών Creative Commons υποστηρίζεται από υπηρεσίες και εργαλεία
των Google, Flickr, Jamendo και YouTube.
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ενημέρωσε επίσης τους υπουργούς για το δικτυακό τόπο www.creativecommons.gr,
στον οποίο υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για τις άδειες Creative Commons,
μεταφρασμένες στα ελληνικά προς διευκόλυνση των δημιουργών για την επιλογή της κατάλληλης
γι' αυτούς άδειας. Ο ιστότοπος λειτουργεί επίσης ως χώρος ανάδειξης καλών πρακτικών για
τη χρήση των αδειών Creative Commons.
Τέλος μέσα από παραδείγματα χρήσης των αδειών Creative Commons στο Δημόσιο όπως η
διάθεση όλων των αποφάσεων των Δημοσίων αρχών που αναρτώνται στο διαδίκτυο στα πλαίσια
του προγράμματος Δι@υγεια, οι πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους του Γραφείου του
Πρωθυπουργού, του Γραφείου του Αντιπροέδρου, του OpenGov.gr και του geodata.gov.gr
αλλά και την ενθάρρυνση της χρήσης τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή
Σύγκλιση” σε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από αυτό, η ΕΕΛ/ΛΑΚ πρότεινε στους
υπουργούς να χρησιμοποιηθούν οι άδειες Creative Commons τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού για τη διάθεση του συνόλου του περιεχομένου που έχει στους δικτυακούς του
τόπους, όσο και από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την
ελεύθερη διάθεση του ψηφιακού του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο θα ήταν σύμφωνο με τις
πολιτικές δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας για ανοιχτό περιεχόμενο και ελεύθερη
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αλλά θα είχε και πολλαπλά θετικά οφέλη.

Για την ΕΕΛ/ΛΑΚ
Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (http://eellak.gr/) ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Τεχνολογικά Ιδρύματα. Είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και έχει ως κύριο στόχο να
συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και
των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα
διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα οφέλη χρήσης του.
Επικοινωνία: Δέσποινα Μητροπούλου: 210 7474-271, info at ellak.gr

