Σύντοµος Οδηγός για τις Άδειες Creative Commons
Οι άδειες Creative Commons λειτουργούν µε το νοµικό όρο “ Υπό την επιφύλαξη κάποιων δικαιωµάτων” (Some rights reserved)
αντί του “Υπό την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων” (All rights reserved). Οι CC προσφέρουν ένα σύνολο ποικίλων αδειών χρήσης
– µε ελευθερίες και περιορισµούς. Αυτό επιτρέπει στο δηµιουργό να ορίσει τους κανόνες µε τους οποίους επιθυµεί να µοιραστεί τις
δηµιουργίες του µε τους άλλους. Ταυτόχρονα, οι χρήστες κερδίζουν περισσότερα δικαιώµατα σχετικά µε τη χρήση των έργων του.
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Αναφορά !ηµιουργού 4.0 – Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να αναδιανέµουν, να κάνουν διασκευές, να τροποποιούν και να δηµιουργούν παράγωγα του δικού σας
έργα, ακόµη και µε εµπορική χρήση, µε την προϋπόθεση να κάνουν αναφορά σε εσάς ως τον δηµιουργό του πρωτοτύπου. Είναι µια από τις πιο εξυπηρετικές άδειες που
προσφέρονται. Συνιστάται για τη µεγιστοποίηση της διάχυσης και της χρήσης του αδειοδοτούµενου υλικού. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Αναφορά !ηµιουργού - Παρόµοια !ιανοµή 4.0 – Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να κάνουν διασκευές, να τροποποιούν και να δηµιουργούν παράγωγα του δικού
σας έργα, µε την προϋπόθεση να κάνουν αναφορά σε εσάς ως δηµιουργό και να διαθέτουν τα νέα τους δηµιουργήµατα µε τους ίδιους ακριβώς όρους. Αυτή η άδεια
συχνά παροµοιάζεται µε τις ελεύθερες άδειες και τις άδειες λογισµικού ανοιχτού κώδικα «copyleft». Όλα τα νέα έργα που θα βασίζονται στο δικό σας θα έχουν τους
όρους της αρχικής άδειας, εποµένως στα παράγωγα θα επιτρέπεται η εµπορική χρήση. Αυτή η άδεια χρησιµοποιείται από τη Wikipedia και συνιστάται για τα είδη που
επωφελούνται από την ενσωµάτωση περιεχοµένου όπως γίνεται στη Wikipedia και σε παρόµοια αδειοδοτηµένα έργα. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Αναφορά !ηµιουργού – Μη Εµπορική Χρήση 4.0 – Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να κάνουν διασκευές, να τροποποιούν και να δηµιουργούν παράγωγα του δικού
σας έργα, αλλά χωρίς εµπορική χρήση. Αν και τα νέα τους έργα πρέπει να σας αναγνωρίζουν και να παραµένουν µη-εµπορικά, δεν οφείλουν να τα αδειοδοτούν µε τους
ίδιους όρους. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Αναφορά !ηµιουργού – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 – Αυτή η άδεια επιτρέπει την αναδιανοµή, µε εµπορική και µη εµπορική χρήση, µε την προϋπόθεση να γίνεται αναφορά
σε εσάς ως δηµιουργό και το έργο σας να παραµείνει αµετάβλητο στο σύνολό του. http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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Αναφορά !ηµιουργού – Μη Εµπορική Χρήση - Παρόµοια !ιανοµή 4.0 – Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να κάνουν διασκευές, να τροποποιούν και να δηµιουργούν
παράγωγα του δικού σας έργα χωρίς εµπορική χρήση, µε την προϋπόθεση να κάνουν αναφορά σε εσάς και να διαθέτουν τα νέα τους δηµιουργήµατα µε τους ίδιους
ακριβώς όρους. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Αναφορά !ηµιουργού - Μη Εµπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 – Αυτή η άδεια είναι η πιο περιοριστική από τις 6 κύριες άδειες, επιτρέποντας στους άλλους να
έχουν πρόσβαση στο έργο σας και να το µοιράζονται µε άλλους εφόσον κάνουν αναφορά σε εσάς, ωστόσο δεν µπορούν να το αλλάξουν µε κανένα τρόπο ούτε να το
χρησιµοποιούν για εµπορική χρήση. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Αυτή είναι µια προσαρµογή της αφίσας Ανοιχτή αφίσα για τις Άδειες CC από την Creative Commons Πολωνίας και διατίθεται µε την Creative Commons Αναφορά
Rηµιουργού 3.0 Άδεια Πολωνίας.
Αυτός ο Σύντοµος Οδηγός για τις άδειες Creative Commons δηµιουργήθηκε από το National Copyright Unit, COAG Education Council της Αυστραλίας και διατίθεται µε τη
Rιεθνή Άδεια Creative Commons Αναφορά Rηµιουργού.

