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Η παρούσα τεχνική αναφορά δίνεται µε άδεια χρήσης CCPL (Creative
Commons Public License) τύπου: Αναφορά-Μη Εµπορική Χρήση-Παρόµοια
διανοµή 3.0 Ελλάδα .

∆ηλαδή επιτρέπεται η επεξεργασία και αναδιανοµή του µε την προϋπόθεση
ότι:
•

Θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο (Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και µαθητών στο
δρόµο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου
Σχολικού ∆ικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) µε τον
τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δηµιουργό (∆ιεύθυνση
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ, http://www.cti.gr/ets) ή το χορηγούντο την
άδεια (χωρίς όµως να εννοείται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν
εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς).

•

Μη Εµπορική Χρήση — ∆ε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το έργο
αυτό για εµπορικούς σκοπούς.

•

Παρόµοια

διανοµή

—

Εάν

αλλοιώσετε,

τροποποιήσετε

ή

δηµιουργήσετε περαιτέρω βασισµένοι στο έργο θα µπορείτε να
διανείµετε το έργο που θα προκύψει µόνο µε την ίδια ή παρόµοια
άδεια.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το συγκεκριµένο τύπο αδειοδότησης θα
βρείτε στο Παράρτηµα – Άδεια CCPL.
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Εναλλακτικές υπολογιστικού εξοπλισμού για Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί στην αγορά συσκευές τύπου Single Board
Computer με επεξεργαστές αρχιτεκτονικής διαφορετικής από την Intel x86. Οι Η/Υ
αυτοί συνήθως υποστηρίζουν λειτουργικά συστήματα Android.
Τα πλεονεκτήματα αυτών των συσκευών είναι:
•
•
•

το σχετικά μικρό κόστος προμήθειάς τους,
η πολύ χαμηλή κατανάλωση
ο μικρός τους όγκος

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για το κατά πόσο θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν αυτές οι συσκευές στα Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Από τις συσκευές επιλέξαμε αυτές
που διαθέτουν σχετικά ισχυρό υλικό (τουλάχιστον quad-core CPU, 1GB RAM κτλ)
και είναι και δημοφιλείς ώστε να υπάρχει σχετική υποστήριξη για την επίλυση
τεχνικών προβλημάτων και στο παρόν και στο μέλλον. Επιπλέον θα πρέπει οι
συσκευές αυτές να είναι «φιλικές» ως προς το opensource, δηλαδή να
υποστηρίζουν κάποια έκδοση Linux και να διαθέτουν οδηγούς για την κάρτα
γραφικών.

Η συσκευή Raspberry Pi2 Model B
Η συσκευή που προκρίθηκε για δοκιμές είναι η Raspberry Pi2 Model B με την
ακόλουθη σύνθεση:
•
•
•
•
•
•

1GB RAM
900MHz quad-core ARM Cortex-A7 CPU
Fast Ethernet Card
VideoCore IV 3D graphics core
4 USB ports
Full HDMI port

Το κόστος της συσκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα όπως κουτί,
καλώδιο hdmi, κάρτα SD, τροφοδοτικό (καθώς οι συσκευές στην αγορά διατίθενται
σαν μητρικές κάρτες) είναι της τάξης των 100€.
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο σε σχέση με το προηγούμενο διαθέτει
επεξεργαστή ARM v7 (σε σχέση με το ARM v6) που υποστηρίζει hardware floating
point καθιστώντας το πιο γρήγορο και με πληθώρα διανομών για εγκατάσταση.

Προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αξιοποίηση της συσκευής στο
Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. και διορθωτικές ενέργειες
Για να αξιοποιηθεί η συσκευή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τοπική εγκατάσταση
από τις υπάρχουσες διαθέσιμες διανομές Rasbian, Ubuntu Mate, OpenElec (η
τελευταία αφορά κυρίως χρήση ως media center). Για τη βέλτιστη αξιοποίησή του
στο περιβάλλον του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. έγιναν προσπάθειες λειτουργίας του ως LTSP thin
client, καθώς η διαχείριση τοπικών εγκαταστάσεων και μάλιστα σε συσκευές που

δεν ακολουθούν κάποιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα όπως στα PCs, είναι
σοβαρό πρόβλημα.
Ένας βασικός περιορισμός στη λειτουργία ως LTSP thin client αφορά sτην απουσία
δυνατότητας του Rasberry Pi2 για δικτυακή εκκίνηση (PXE boot). Για το λόγο αυτό
θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος τοπικά τουλάχιστον ο πυρήνας του
λειτουργικού συστήματος και το initramfs. Αυτό όμως όπως έχει ήδη αναφερθεί
αποτελεί ένα μειονέκτημα καθώς αυτή η υποτυπώδης εγκατάσταση θα πρέπει να
συντηρείται. Για να παρακαμφθεί αυτό το πρόβλημα, η ομάδα της Τεχνικής
Στήριξης προχώρησε σε τροποποίηση στο λογισμικό LTSP ώστε κατά την εκκίνηση
του λειτουργικού συστήματος να γίνεται έλεγχος στον LTSP εξυπηρετητή και αν
υπάρχει νέα έκδοση του πυρήνα να «κατεβαίνει» στον πελάτη, να εγκαθίστανται
και να πραγματοποιείται επανεκκίνησή του με τη νέα έκδοση. Έτσι ουσιαστικά
πραγματοποιείται μία αυτόματη ενημέρωση της τοπικής εγκατάστασης χωρίς να
απαιτείται κάποια παρέμβαση από το χρήστη.
Στη συνέχεια η ομάδα της Τεχνικής Στήριξης προχώρησε στη δημιουργία των
κατάλληλων πακέτων του LTSP για τη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επεξεργαστών.
Επειδή το αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης στο Launchpad δεν υποστήριζε τη
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επεξεργαστών, έγινε αίτηση τροποποίησης και
προσθήκης και της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και ακολούθησε μεταγλώττιση
όλων των πακέτων του αποθετηρίου ώστε να είναι διαθέσιμα σε armhf.
Το επόμενο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί αφορά στο γεγονός ότι ενώ η
ομάδα της Τεχνικής Στήριξης υποστηρίζει τις δύο τελευταίες εκδόσεις LTS, δηλαδή
τις 12.04 & 14.04, ο διαθέσιμος πυρήνας για raspberry pi υπάρχει στην έκδοση
15.10 (linux-image-raspi2). Για αυτό το λόγο έγινε backport του πυρήνα του
Ubuntu 15.10 στην πρόσφατη LTS έκδοση 14.04.
Κατόπιν των παραπάνω η συσκευή Raspberry Pi2 ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί ως
LTSP συσκευή. Έγιναν έλεγχοι για τη λειτουργία της τόσο ως LTSP thin client όσο
και ως LTSP fat client. Επιπλέον δημιουργήθηκε σελίδα wiki διαθέσιμη στο wiki του
Ubuntu
στη
διεύθυνση
https://help.ubuntu.com/community/UbuntuLTSP/RaspberryPi για το πώς
μπορούν οι χρήστες να δημιουργήσουν το thin chroot ή το fat chroot για raspberry
pi αξιοποιώντας το αποθετήριο της Τεχνικής Στήριξης.

Χρήση της συσκευής ως LTSP thin & fat client
Το μεγάλο πλεονέκτημα της αξιοποίησης ως LTSP thin client αποτελεί το γεγονός
ότι εφόσον τελικά οι χρήστες συνδέονται στο περιβάλλον του LTSP εξυπηρετητή,
μπορούν και χρησιμοποιούν όλο το εκπαιδευτικό λογισμικό που προϋποθέτει την
αρχιτεκτονική Intel x86 (που διαθέτει ο εξυπηρετητής).
Το μειονέκτημα της αξιοποίησης της συσκευής ως LTSP fat client είναι ότι αφενός η
υπολογιστική ισχύς της συσκευής είναι οριακή για κάποιες εφαρμογές (πχ
fullscreen youtube).

Συμπεράσματα από τη χρήση της συσκευής
•

•

•

•

•

•

•

•

Η λύση αυτή μπορεί καλύτερα να αξιοποιηθεί ως LTSP thin client και όχι ως LTSP
fat client καθώς οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν πολύ ισχυρή κάρτα γραφικών
αλλά όχι τόσο ισχυρό επεξεργαστή, οπότε σε σχετικά απαιτητικές εφαρμογές
λειτουργούν οριακά ικανοποιητικά.
Λόγω της αρχιτεκτονικής arm δεν υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες γνωστές
εφαρμογές όπως flashplayer & wine. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία
ως LTSP fat clients το οποίο δεν υφίσταται στη λειτουργία ως LTSP thin clients.
Ένας επεξεργαστής Corei5 είναι περίπου 50 φορές πιο γρήγορος από τον
αντίστοιχο του raspberry pi2 ενώ το κόστος απόκτησής του είναι αναλογικά πολύ
μικρότερο.
Η υποστήριξη για επεξεργαστές arm σε ΕΛ/ΛΑΚ projects είναι ανώριμη καθώς
αναπτύσσονται συνήθως “κλειστές λύσεις” για αυτούς (πχ android και κλειστοί
οδηγοί κάρτας γραφικών).
Η κάρτα δικτύου Fast Ethernet είναι οριακή για χρήση είτε ως LTSP thin client (σε
περιπτώσεις προβολής youtube video) είτε ως LTSP fat client (πιο γρήγορη
ανάγνωση εφαρμογών σκληρού δίσκου εξυπηρετητή).
Οι οδηγοί της κάρτας γραφικών για το Linux δεν είναι επαρκείς με την έννοια ότι
δεν εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της κάρτας γραφικών οπότε όλες οι
λειτουργίες 2D & 3D (πχ μετακίνηση παραθύρου, αναπαραγωγή video κτλ)
εκτελούνται
μέσω
της
CPU.
(http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=RaspberryPi-KMSLinux-4.4-Next)
Η χρήση της κάρτας γραφικών για decoding κλπ είναι κάτι συνηθισμένο στο
android, έχει framework το λειτουργικό σύστημα και όλοι οι media players το
υποστηρίζουν. Αυτό όμως δεν ισχύει στις διανομές Linux όπως το Ubuntu. Στο
Linux οι media players χρησιμοποιούν την CPU. Για να λυθεί το πρόβλημα θα πρέπει
για παράδειγμα μία εφαρμογή αναπαραγωγής video όπως το vlc αντί να κάνει
decoding με την cpu, να προστεθεί ειδικός κώδικας ώστε να κάνει decoding με την
gpu.
Η λύση των Rasberry Pi2 καλύτερα να αξιοποιηθούν ως αυτόνομες συσκευές με
περιβάλλον Android, σε περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί θέλουν έναν ή
περισσότερους Η/Υ χαμηλού κόστους για κάποιο συγκεκριμένο project (πχ
εκμάθηση γλώσσας python ή σύνδεσή του με κάποιο εκπαιδευτικό kit για
εκμάθηση ηλεκτρονικών, κατασκευή εκπαιδευτικών robot κτλ).

Πρόταση για την αρχιτεκτονική του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι η αρχιτεκτονική του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. θα
πρέπει να παραμείνει βασισμένη στην αρχιτεκτονική Intel x86. Για όσους θέλουν να
συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα της χαμηλής κατανάλωσης και του μικρού όγκου,
υπάρχουν συσκευές Single Board Computer που βασίζονται στην αρχιτεκτονική
x86 όπως οι Intel NUC, Gigabyte BRIX, Shuttle κτλ σε τιμή περίπου 30% ακριβότερη
από ένα «τυπικό» PC.

Στα θετικά του raspberry pi είναι η μεγάλη κοινότητα των χρηστών που το
υποστηρίζει. Στο μέλλον ίσως τα διάφορα λογισμικά να εκμεταλλευτούν καλύτερα
τις δυνατότητες της κάρτας γραφικών για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεών τους
ώστε να επανεξετάσουμε τις δυνατότητές τους.
Εναλλακτικά συσκευές Android όπως το Rasberry PI ή αντίστοιχες συσκευές των
κατασκευαστικών οίκων Apple & Microsoft (iphone, ipad, windows phone κτλ)
μπορούν να αξιοποιηθούν ως συσκευές που συνδέονται στον εξυπηρετητή του
σχολικού εργαστηρίου με κατάλληλη εφαρμογή που συμπιέζει τα δεδομένα της
επικοινωνίας (απαραίτητο ειδικά για τις συσκευές που υποστηρίζουν μόνο wifi
δικτυακή σύνδεση) και παρέχει στο χρήστη το γραφικό περιβάλλον Linux του
εξυπηρετητή. Μέσω αυτής της σύνδεσης μπορεί ο χρήστης να αξιοποιήσει όλες τις
εφαρμογές του εξυπηρετητή και επομένως και τα εγκατεστημένα εκπαιδευτικά
λογισμικά.
Στα πλαίσια αυτά προσφέρεται ως υπηρεσία νέφους, στον ενημερωτικό κόμβο της
Τεχνικής Στήριξης, η πρόσβαση σε Ubuntu περιβάλλον προς τους μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Στο περιβάλλον του Ubuntu περιλαμβάνονται και εγκατεστημένα
τα εκπαιδευτικά λογισμικά. H πρόσβαση είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του IP Address
Space του Π.Σ.Δ. (δηλαδή από τις σχολικές μονάδες). Η εφαρμογή που
πραγματοποιεί τη σύνδεση είναι το Nomachine NX client.

Μελλοντικές Ενέργειες για την αξιοποίηση συσκευών Single
Board Computer
Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζει η αξιοποίηση συσκευών Single Board
Computer οφείλεται στην απουσία, σε αρκετά μοντέλα, κάρτας ενσύρματου
δικτύου. Αυτό πρακτικά σημαίνει την μη υποστήριξη της εκκίνησης από το δίκτυο
(PXE boot), τη χειροκίνητη ρύθμιση του δικτύου wifi και του κωδικού του και
κυρίως το πολύ χαμηλό εύρος ζώνης που έχουν τα δίκτυα wifi. Το τελευταίο
καθιστά πρακτικά αδύνατη τη λειτουργία των LTSP thin/fat clients αφού η
λειτουργία τους προϋποθέτει τουλάχιστον εύρος ζώνης 100Mbps σε κάθε client.
Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος η ομάδα της Τεχνικής Στήριξης
προσανατολίζεται στο να υλοποιήσει μελλοντικά στο λογισμικό LTSP δυνατότητα
caching του εικονικού δίσκου κάνοντας έτσι δυνατή και τη χρήση ασύρματων
συσκευών όπως το Intel Compute Stick.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Α∆ΕΙΑ CCPL
ΤΟ ΕΡΓΟ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
Α∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ CREATIVE COMMONS CORPORATION (ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΦΕΞΗΣ
ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ «CCPL» Η «Α∆ΕΙΑ»). ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΑΛΛΟ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Α∆ΕΙΑΣ Η ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.
H ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ Α∆ΕΙΑΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΥΣΑ Α∆ΕΙΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ, Ο
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ Σ’ ΕΣΕΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Α∆ΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΑΥΤΗΣ.
1. Ορισµοί
α. «Παράγωγο Έργο (Τροποποίηση)» σηµαίνει ένα έργο βασισµένο στο αντικείµενο της αδειοδότησης ή
στο αντικείµενο της αδειοδότησης και σε άλλα υφιστάµενα έργα, όπως µια µετάφραση, διασκευή, δηµιουργία
παραγώγου έργου, µουσική διασκευή ή άλλη τροποποίηση συγγραφικού ή καλλιτεχνικού έργου, ηχητική
έκδοση (φωνογράφηµα) ή δραµατοποίηση, και περιέχει έκδοση κινηµατογραφικής ταινίας (οπτικοακουστικό
έργο), ή οποιαδήποτε άλλη µορφή µε την οποία το αντικείµενο της αδειοδότησης µπορεί να διασκευασθεί,
µετατραπεί ή να προσαρµοσθεί σε οποιαδήποτε µορφή που εύλογα προέρχεται από την αρχική, εκτός όταν
πρόκειται για Συλλογικό Έργο που δεν µπορεί να θεωρηθεί Παράγωγο Έργο για το σκοπό της Άδειας αυτής.
Προς αποφυγή αµφιβολιών, όπου το αντικείµενο της αδειοδότησης είναι µουσική σύνθεση ή εγγραφή ήχου
(φωνογράφηµα), ο συγχρονισµός του αντικείµενο της αδειοδότησης µε µια κινούµενη εικόνα
(«συγχρονισµός») θα θεωρείται Παράγωγο Έργο για το σκοπό της Άδειας αυτής.
β. «Συλλογικό Έργο» σηµαίνει µια συλλογή συγγραφικών ή καλλιτεχνικών έργων όπως ανθολογία ή
εγκυκλοπαίδεια, ή δραµατοποιήσεων, ηχητικών εκδόσεων (φωνογραφήµατα) ή αναµεταδόσεων, ή άλλων
έργων ή συλλογή έργων άλλων από τα αναφερόµενα στον όρο 1(ζ) της παρούσας Άδειας, ή συλλογή
εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης ή απλών γεγονότων και στοιχείων, η οποία συλλογή, µε κριτήρια την
επιλογή και διαρρύθµιση του περιεχοµένου της, είναι πρωτότυπη. Στην έννοια του Συλλογικού Έργου
συµπεριλαµβάνεται και το αντικείµενο της αδειοδότησης ως σύνολο σε µη τροποποιηµένη µορφή, µαζί µε
ένα αριθµό άλλων συνεισφορών, που αποτελούν ξεχωριστά και ανεξάρτητα έργα καθ’ αυτά, και
συγκεντρώνονται σ’ ένα συλλογικό σύνολο. Ένα έργο που αποτελεί Συλλογικό Έργο δεν θα θεωρείται
Παράγωγο Έργο (όπως ορίζεται παραπάνω) για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας.
γ. «∆ιανοµή» σηµαίνει τη διάθεση στο κοινό του πρωτότυπου αντικείµενου της αδειοδότησης ή
αναπαραγωγών του αντικείµενου της αδειοδότησης ή τροποποιήσεών του, µε οποιονδήποτε τρόπο, µε
πώληση ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοπραξία διάθεσης δικαιωµάτων επ’ αυτού.
δ. «Στοιχεία Άδειας» σηµαίνει τα χαρακτηριστικά της Άδειας που έχουν επιλεγεί από τον Χορηγούντα την
Άδεια και αναφέρονται στον τίτλο αυτής της Άδειας: Αναφορά, Μη-Εµπορική, Παρόµοια ∆ιανοµή.
ε. «Χορηγών την Άδεια» σηµαίνει το ένα ή περισσότερα φυσικά, ή νοµικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν
το αντικείµενο της αδειοδότησης υπό τους όρους της παρούσας Άδειας.
στ «Πρώτος ∆ηµιουργός (Αρχικός ∆ικαιούχος)» σηµαίνει, στην περίπτωση του συγγραφικού ή
καλλιτεχνικού έργου, το ένα ή περισσότερα φυσικά, ή νοµικά πρόσωπα—στην περίπτωση που το νοµικό
πρόσωπο έχει καταστεί δηµιουργός κατά πλάσµα δικαίου—τα οποία δηµιούργησαν το αντικείµενο της
αδειοδότησης, ή στην περίπτωση που υφίσταται ανωνυµία ή ψευδωνυµία στη δηµιουργία του αντικείµενου

της αδειοδότησης, το πρόσωπο που σύµφωνα µε το νόµο παρουσιάζει το αντικείµενο της αδειοδότησης στο
κοινό.
ζ. «∆ικαιούχος Συγγενικών ∆ικαιωµάτων» σηµαίνει (i) ο ηθοποιός, µουσικός, τραγουδιστής, χορωδός,
χορευτής, καλλιτέχνης κουκλοθέατρου, καλλιτέχνης θεάτρου σκιών, καλλιτέχνης βαριεττέ, καλλιτέχνης
τσίρκου, και οποιοσδήποτε άλλος καλλιτέχνης που στην περίπτωση καλλιτεχνικής παράστασης υποκρίνεται,
τραγουδάει, αποδίδει, απαγγέλλει, υποδύεται, µεταφράζει ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συµµετέχει σε
παράσταση φιλολογικών ή καλλιτεχνικών έργων ή εκφράσεων της λαϊκής παράδοσης, (ii) στην περίπτωση
εγγραφής ήχου (φωνογράφηµα), ο παραγωγός, είτε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο, µε πρωτοβουλία και
ευθύνη του οποίου ενεργείται η πρώτη ηχογράφηση, (iii) στην περίπτωση εγγραφής εικόνας ή εικόνας και
ήχου (οπτικοακουστικό έργο) ο παραγωγός, είτε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο, µε πρωτοβουλία και ευθύνη
του οποίου ενεργείται η πρώτη εγγραφή εικόνας µε ή χωρίς ήχο, (iv) στην περίπτωση της αναµετάδοσης, το
νοµικό πρόσωπο που αναµεταδίδει.
η. «Αντικείµενο της αδειοδότησης» σηµαίνει το πρωτότυπο πνευµατικό συγγραφικό, καλλιτεχνικό ή
επιστηµονικό έργο, σε οποιαδήποτε µορφή ή υλικό φορέα και αν αποτυπωθεί, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται και τα µέσα ψηφιακής αποτύπωσης, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Ελληνικού νόµου
περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Για την εφαρµογή της Άδειας αυτής, το αντικείµενο της αδειοδότησης,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαµβάνει κάθε καλλιτεχνική παράσταση, ηχητική εγγραφή
(φωνογράφηµα), εγγραφή εικόνας και ήχου (οπτικοακουστικό έργο), αναµετάδοση, ή βάση δεδοµένων,
σύµφωνα µε τους ορισµούς του Ελληνικού νόµου περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ο ορισµός «Αντικείµενο της
αδειοδότησης» λαµβάνεται υπόψη στο βαθµό που η καλλιτεχνική παράσταση, ηχητική εγγραφή
(φωνογράφηµα), εγγραφή εικόνας και ήχου (οπτικοακουστικό έργο), αναµετάδοση, ή βάση δεδοµένων
προστατεύεται από το νόµο στη χώρα της δικαιοδοσίας Σας.
θ. «Εσείς» σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο ασκεί δικαιώµατα βάσει της Άδειας αυτής, το
οποίο δεν έχει προηγουµένως παραβιάσει τους όρους της παρούσας Άδειας σχετικά µε το αντικείµενο της
αδειοδότησης ή το οποίο ασκεί τα δικαιώµατα βάσει της Άδειας αυτής µε τη συναίνεση του δικαιούχου.
ι. «Παρουσίαση στο κοινό» σηµαίνει η παρουσίαση του αντικείµενου της αδειοδότησης σε κύκλο ευρύτερο
από το στενό κύκλο της οικογένειας και του άµεσου κοινωνικού περιβάλλοντος, που γίνεται µε
οποιονδήποτε τρόπο ή διαδικασία µε χρήση ασύρµατων ή ενσύρµατων υλικών φορέων ή ψηφιακών µέσων
και µε τρόπο που καθένας από το κοινό µπορεί µε ίδια µέσα να έχει πρόσβαση στο αντικείµενο της
αδειοδότησης από τον τόπο που επιλέγει.
ια. «Αναπαραγωγή» σηµαίνει η παραγωγή αντιγράφων, προσωρινών ή οριστικών, του αντικείµενου της
αδειοδότησης µε οποιονδήποτε τρόπο συµπεριλαµβανοµένων των ηχητικών ή τηλεοπτικών εγγραφών και
των εγγραφών του αντικείµενου της αδειοδότησης µε σκοπό την παραγωγή ή/και αναπαραγωγή του επί
ψηφιακών ή άλλων ηλεκτρονικών υλικών φορέων για τη διατήρησή του.
2. Νόµιµοι περιορισµοί (Exceptions)
Η Άδεια αυτή δεν θίγει µε οποιονδήποτε τρόπο τους νόµιµους περιορισµούς του περιουσιακού δικαιώµατος
και το ηθικό δικαίωµα του δηµιουργού βάσει του νόµου για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή
άλλων νόµων.
3. Παροχή Άδειας.
Βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Άδειας αυτής, ο Χορηγών την Άδεια µε το παρόν ιδιωτικό
συµφωνητικό Σας παρέχει µια παγκόσµια, χωρίς πληρωµή (πνευµατικών ή συγγενικών) δικαιωµάτων, µη
αποκλειστική, διαρκή άδεια να ασκείτε τα δικαιώµατα στo αντικείµενο της αδειοδότησης όπως
προσδιορίζεται παρακάτω:

α. Να αναπαράγετε το αντικείµενο της αδειοδότησης, να ενσωµατώνετε το αντικείµενο της αδειοδότησης σε
ένα ή περισσότερα Συλλογικά Έργα και να αναπαράγετε το αντικείµενο της αδειοδότησης που έχει
ενσωµατωθεί σε Συλλογικά Έργα.
β. Να δηµιουργείτε και αναπαράγετε Παράγωγα Έργα (τροποποιήσεις) του αντικείµενου της αδειοδότησης
υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του αντικείµενου της αδειοδότησης,
συµπεριλαµβανοµένης της µετάφρασής του σε οποιοδήποτε µέσο, εµπεριέχει σαφή ενηµέρωση και
προσδιορισµό των τροποποιήσεων που έγιναν στο πρωτότυπο αντικείµενο της αδειοδότησης. Για
παράδειγµα, η ενηµέρωση για µία µετάφραση µπορεί να έχει τη µορφή «Το πρωτότυπο αντικείµενο της
αδειοδότησης µεταφράστηκε από την Αγγλική στην Ισπανική γλώσσα», ή για µία τροποποίηση µπορεί να
έχει τη µορφή «Το πρωτότυπο αντικείµενο της αδειοδότησης έχει τροποποιηθεί».
γ. Να διανέµετε αντίγραφα και να παρουσιάζετε στο κοινό το αντικείµενο της αδειοδότησης,
συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών ενσωµατώσεων σε Συλλογικά Έργα.
δ. Να διανέµετε αντίγραφα και να παρουσιάζετε στο κοινό Παράγωγα Έργα (τροποποιήσεις).
ε. Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση ουσιώδους µέρους των περιεχοµένων βάσης δεδοµένων, στην περίπτωση
που το αντικείµενο της αδειοδότησης είναι βάση δεδοµένων.
Τα ανωτέρω δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν µε όλα τα τεχνικά µέσα και σε όλους τους υλικούς φορείς
ενσωµάτωσης αντικείµενου της αδειοδότησης. Τα ανωτέρω δικαιώµατα περιλαµβάνουν το δικαίωµα να
γίνονται αυτές οι µετατροπές οι οποίες είναι τεχνικά αναγκαίες για την άσκηση των δικαιωµάτων σε άλλα
τεχνικά µέσα και υλικούς φορείς ενσωµάτωσης αντικείµενου της αδειοδότησης. Υπάρχει επιφύλαξη υπέρ του
δικαιούχου για όλα τα δικαιώµατα που δεν παρέχονται σαφώς από τον Χορηγούντα την Άδεια, όπως
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα δικαιώµατα της Ρήτρας 4(στ) και 4(ζ).
Στην περίπτωση που ο Χορηγών την Άδεια είναι δικαιούχος του δικαιώµατος ειδικής φύσης (sui generis) του
κατασκευαστή βάσης δεδοµένων σύµφωνα µε τον Ελληνικό νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, όπως αυτό
ισχύει κατ’ εφαρµογή στο Ελληνικό ∆ίκαιο της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ για τη νοµική προστασία των βάσεων
δεδοµένων, ο Χορηγών την Άδεια παραιτείται αυτού του δικαιώµατός του.
4. Περιορισµοί
Η παρεχόµενη άδεια βάσει της Ρήτρας 3 όπως προσδιορίζεται παραπάνω υπόκειται στους εξής
περιορισµούς:
α. Μπορείτε να προβείτε σε διανοµή, ή δηµόσια εκτέλεση του αντικείµενου της αδειοδότησης µόνον βάσει
των όρων της παρούσας Άδειας. Είστε υποχρεωµένοι να περιλάβετε ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας ή το
Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (Uniform Resource Identifier) της Άδειας αυτής σε κάθε αντίγραφο του
αντικείµενου της αδειοδότησης το οποίο διανέµετε, ή εκτελείτε δηµοσίως. ∆εν µπορείτε να επιβάλλετε όρους
στο αντικείµενο της αδειοδότησης οι οποίοι περιορίζουν τους όρους της Άδειας ή την άσκηση από τον λήπτη
του αντικείµενου της αδειοδότησης των δικαιωµάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της
παρούσας Άδειας. ∆εν µπορείτε να χορηγήσετε άδεια περαιτέρω εκµετάλλευσης του αντικείµενου της
αδειοδότησης. Πρέπει να τηρείτε άθικτες όλες τις γνωστοποιήσεις που αφορούν την Άδεια αυτή και τους
περιορισµούς της ευθύνης σε κάθε αντίγραφο του αντικείµενου της αδειοδότησης που διανέµετε ή
παρουσιάζετε δηµόσια. Σε κάθε διανοµή ή δηµόσια παρουσίαση του αντικείµενου της αδειοδότησης, δεν
επιτρέπετε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού µέτρου επί του αντικείµενου της αδειοδότησης που
έχει ωςαποτέλεσµα τον περιορισµό της άσκησης από τον λήπτη του αντικείµενου της αδειοδότησης των
δικαιωµάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της παρούσας Άδειας. Η παρούσα Ρήτρα 4(α) ισχύει
για το αντικείµενο της αδειοδότησης που είναι ενσωµατωµένο σε Συλλογικό Έργο, αλλά δεν απαιτείται το
Συλλογικό Έργο ξεχωριστά από το ίδιο το αντικείµενο της αδειοδότησης να υπόκειται στους όρους της
παρούσας Άδειας. Αν δηµιουργείτε Συλλογικό Έργο, εφόσον γίνει γνωστοποίηση από τον Χορηγούντα την
Άδεια, πρέπει, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, να αφαιρέσετε από το Συλλογικό Έργο κάθε αναφορά σε

δικαιούχο όπως αυτό απαιτείται από τη Ρήτρα 4(δ). Αν δηµιουργείτε Παράγωγο Έργο (τροποποίηση),
εφόσον γίνει γνωστοποίηση από τον Χορηγούντα την Άδεια πρέπει, στο βαθµό που αυτό είναι δυνατόν, να
αφαιρέσετε από το Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) κάθε αναφορά σε δικαιούχο όπως αυτό απαιτείται από
τη Ρήτρα 4(δ).
β. Μπορείτε να προβείτε σε διανοµή, ή δηµόσια εκτέλεση ενός Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) µόνον
υπό την προϋπόθεση (i) των όρων της παρούσας Άδειας, (ii) των όρων µίας µεταγενέστερης έκδοσης της
παρούσας Άδειας, µε τα ίδια στοιχεία περιεχοµένου όπως αυτή η Άδεια, (iii) των όρων είτε µιας άδειας
CREATIVE COMMONS που δεν έχει διαµορφωθεί υπόψη του νοµικού συστήµατος της Ελλάδας είτε µιας
άδειας CREATIVE COMMONS (είτε η παρούσα είτε µεταγενέστερηέκδοσή της) που έχει διαµορφωθεί
υπόψη του νοµικού συστήµατος άλλης χώρας και που περιέχει τα ίδια στοιχεία περιεχοµένου όπως αυτή η
Άδεια (π.χ. Attribution—NonCommercial—ShareAlike 3 U.S.) (Εφαρµοστέα Άδεια). Είστε υποχρεωµένοι να
περιλάβετε ένα αντίγραφο της Εφαρµοστέας Άδειας ή το Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου (Uniform
Resource Identifier) αυτής της Εφαρµοστέας Άδειας µε κάθε αντίγραφο του Παράγωγου Έργου
(τροποποίησης) το οποίο διανέµετε, ή παρουσιάζετε στο κοινό. ∆εν µπορείτε να επιβάλλετε όρους στο
Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) οι οποίοι περιορίζουν τους όρους της Εφαρµοστέας Άδειας ή την άσκηση
από τον λήπτη των δικαιωµάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους της παρούσας Άδειας. Πρέπει να
τηρείτε άθικτες όλες τις γνωστοποιήσεις που αφορούν την Εφαρµοστέα Άδεια και τους περιορισµούς της
ευθύνης σε κάθε αντίγραφο του αντικείµενου της αδειοδότησης όπως περιέχονται στο Παράγωγο Έργο
(τροποποίηση) που διανέµετε ή παρουσιάζετε δηµόσια. Σε κάθε διανοµή ή δηµόσια παρουσίαση του
Παράγωγου Έργου (τροποποίησης), δεν επιτρέπετε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε τεχνολογικού µέτρου
επί του Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) που έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της άσκησης από τον
λήπτη του Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) των δικαιωµάτων που παρέχονται σ’ αυτόν υπό τους όρους
της Εφαρµοστέας Άδειας. Η παρούσα Ρήτρα 4(β) ισχύει για το Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) ως
ενσωµατωµένο σε Συλλογικό Έργο, αλλά δεν απαιτείται το Συλλογικό Έργο ξεχωριστά από το ίδιο το
Παράγωγο Έργο (τροποποίηση) να υπόκειται στους όρους της Εφαρµοστέας Άδειας.
γ. ∆εν µπορείτε να ασκείτε δικαιώµατα παρεχόµενα σε Σας βάσει της προαναφερόµενης Ρήτρας 3 κατά
τρόπο που αποσκοπεί κυρίως σε εµπορική εκµετάλλευση ή στοχεύει σε ιδιωτική χρηµατική ανταµοιβή. Η
ανταλλαγή του αντικείµενου της αδειοδότησης µε άλλα έργα προστατευµένα σύµφωνα µε το νόµο περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας µέσω συστήµατος ψηφιακού µοιράσµατος/ανταλλαγής αρχείων ή άλλως δεν θα
θεωρείται ότι αποσκοπεί ή οδηγεί σε εµπορικό πλεονέκτηµα ή ιδιωτική χρηµατική ανταµοιβή, υπό τον όρο
ότι δεν υπάρχει πληρωµή χρηµατικής αµοιβής σχετικά µε την ανταλλαγή έργων προστατευµένων σύµφωνα
µε το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας.
δ. Αν διανείµετε, ή παρουσιάζετε στο κοινό το αντικείµενο της αδειοδότησης ή το Παράγωγο Έργο
(τροποποίηση) ή το Συλλογικό Έργο, πρέπει, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτηµα σχετικό µε τη Ρήτρα 4(α),
να κρατήσετε άθικτες όλες τις πληροφορίες για το δικαιούχο πνευµατικής ιδιοκτησίας και να παρέχετε,
ανάλογα µε το µέσον ή τα µέσα που χρησιµοποιείτε: (1) το όνοµα (ή το ψευδώνυµο) του Πρώτου
∆ηµιουργού (Αρχικού ∆ικαιούχου) ή του ∆ικαιούχου Συγγενικών δικαιωµάτων αν υπάρχει και/ή (2) αν ο
Πρώτος ∆ηµιουργός (Αρχικός ∆ικαιούχος) ή ο ∆ικαιούχος Συγγενικών δικαιωµάτων και/ή ο Χορηγών την
Άδεια ορίσει, στους όρους χρήσης ή σε άλλο σχετικό µέσο, άλλον ή άλλους (π.χ. ένα ινστιτούτο, εκδότη,
περιοδικό) αναφορικά µε τις πληροφορίες για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τον
Χορηγούντα την Άδεια, το όνοµα αυτού ή αυτών («∆ικαιούχοι»). Επίσης, τον τίτλο του αντικείµενου της
αδειοδότησης αν υπάρχει, και (3) στο βαθµό που αυτό είναι δυνατό, το Κανονιστικό Αναγνωριστικό Πόρου
(Uniform Resource Identifier), αν υπάρχει, το οποίο ο Χορηγών την Άδεια προσδιορίζει συνδεόµενο µε το
αντικείµενο της αδειοδότησης, εκτός αν αυτό το Κανονιστικό Αναγνώρισης Πόρου (Uniform Resource
Identifier) δεν αναφέρεται στις πληροφορίες για την πνευµατική ιδιοκτησία ή στις πληροφορίες χορήγησης
άδειας για το αντικείµενο της αδειοδότησης. Επίσης, (4) υπόψη της Ρήτρας 3(β), στην περίπτωση του
Παράγωγου Έργου (τροποποίησης), µία αναφορά που βεβαιώνει τη χρήση του αντικείµενου της
αδειοδότησης στο Παράγωγο Έργο (π.χ. «Γαλλική µετάφραση του αντικείµενου της αδειοδότησης του

Πρώτου ∆ηµιουργού (Αρχικού ∆ικαιούχου) ή ∆ικαιούχου Συγγενικών δικαιωµάτων» ή «Σενάριο βασισµένο
στο αντικείµενο της αδειοδότησης του Πρώτου ∆ηµιουργού (Αρχικού ∆ικαιούχου) ή ∆ικαιούχου Συγγενικών
δικαιωµάτων»). Αυτή η αναφορά που απαιτείται σύµφωνα µε τη Ρήτρα 4(δ) µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε
εύλογο τρόπο, υπό τον όρο, όµως, ότι στην περίπτωση Παράγωγου Έργου (τροποποίησης) ή Συλλογικού
Έργου, κατ’ ελάχιστη προϋπόθεση αυτή η αναφορά θα φαίνεται όπου εµφανίζεται οποιαδήποτε άλλη
ανάλογη αναφορά δικαιούχου για συγγραφικό δικαίωµα και κατά τρόπο τουλάχιστον τόσο εµφανή όπως
αυτή η άλλη ανάλογη αναφορά δικαιούχου για συγγραφικό δικαίωµα. Για την άρση κάθε αµφιβολίας,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις αναφορές που απαιτούνται από αυτή τη Ρήτρα για το σκοπό της
πληροφόρησης περί το δικαιούχο πνευµατικής ιδιοκτησίας όπως ορίζεται παραπάνω, και επιπλέον κατά την
άσκηση των δικαιωµάτων Σας υπό τους όρους αυτής της Άδειας, δεν µπορείτε έµµεσα ή άµεσα να
επικαλεστείτε ή εννοήσετε την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης ή έγκρισης από τον Πρώτο ∆ηµιουργό (Αρχικό
∆ικαιούχο) ή το ∆ικαιούχο Συγγενικών δικαιωµάτων, τον Χορηγούντα την Άδεια, ή το ∆ικαιούχο που αφορά
Εσάς ή τις χρήσεις του αντικείµενου της αδειοδότησης από Εσάς, χωρίς ταυτόχρονα να την αποδεικνύετε µε
ξεχωριστή, έγγραφη άδεια του Πρώτου ∆ηµιουργού (Αρχικού ∆ικαιούχου) ή του ∆ικαιούχου Συγγενικών
δικαιωµάτων, του Χορηγούντα την Άδεια ή του ∆ικαιούχου.
ε. Προς άρση κάθε αµφιβολίας, οι περιορισµοί που αναφέρονται παραπάνω [4(α), 4(β), 4(γ), 4(δ)] δεν
εφαρµόζονται σ’ αυτά τα µέρη του αντικείµενου της αδειοδότησης που περιλαµβάνονται στον ορισµό
«Αντικείµενο της αδειοδότησης» αυτής της Άδειας αποκλειστικά επειδή συνιστούν αντικείµενο του
δικαιώµατος ειδικής φύσης (sui generis) του κατασκευαστή βάσης δεδοµένων σύµφωνα µε τον Ελληνικό
νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ.
στ. Προς άρση κάθε αµφιβολίας, γίνεται δεκτό ότι:
Υποχρεωτικές αδειοδοτήσεις µη δεκτικές παραίτησης Στην περίπτωση υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων
στις οποίες δεν είναι δυνατή η παραίτηση (για παράδειγµα, αναφορικά µε την είσπραξη αµοιβών για
πνευµατικά δικαιώµατα) ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωµα να εισπράττει τέτοιες αµοιβές είτε για
εµπορική είτε για µη εµπορική χρήση του αντικειµένου της αδειοδότησης.
Φορείς Συλλογικής ∆ιαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων Ο Χορηγών την Άδεια παραιτείται από το
δικαίωµα να εισπράττει (είτε ατοµικά είτε µέσω Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης πνευµατικών
δικαιωµάτων, στην περίπτωση που ο Χορηγών την Άδεια είναι µέλος τέτοιου φορέα) αµοιβές για πνευµατικά
δικαιώµατα αναφορικά µε µη εµπορικές χρήσεις του αντικειµένου της αδειοδότησης. Ο Χορηγών την Άδεια
διατηρεί το δικαίωµα να εισπράττει (είτε ατοµικά είτε µέσω Οργανισµού Συλλογικής ∆ιαχείρισης πνευµατικών
δικαιωµάτων, στην περίπτωση που ο Χορηγών την Άδεια είναι µέλος τέτοιου φορέα) αµοιβές για πνευµατικά
δικαιώµατα αναφορικά µε εµπορικές χρήσεις του αντικειµένου της αδειοδότησης.
ζ. Όλες οι εξουσίες του ηθικού δικαιώµατος παραµένουν αναλλοίωτες στο βαθµό που προβλέπονται στον
εφαρµοστέο νόµο και δεν είναι δεκτικές παραίτησης.
5. ∆ηλώσεις & Εγγυήσεις
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ, ΓΡΑΠΤΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ, Ο ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ
ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Η ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ, ΣΑΦΕΙΣ, ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΕΣ,
ΘΕΣΜΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΚΡΥΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΛΑΘΩΝ,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ Η ΟΧΙ. ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ’ ΕΣΑΣ.
6. Περιορισµός ευθύνης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ, ΣΕ
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ,
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΟΙΝΗ Η ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
Α∆ΕΙΑ Η ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΧΟΡΗΓΩΝ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
7. Καταγγελία
α. Αυτή η Άδεια και τα παρεχόµενα µ’ αυτήν δικαιώµατα καταγγέλλονται αυτόµατα µε την παράβαση εκ
µέρους Σας των όρων της Άδειας αυτής. Ωστόσο, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν γίνει
αποδέκτες Παραγώγων Έργων (τροποποιήσεων) ή Συλλογικών Έργων από Εσάς βάσει της Άδειας αυτής,
δεν θα υφίστανται τις συνέπειες της καταγγελίας της άδειάς τους, υπό τον όρο ότι αυτά τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα θα συµµορφώνονται πλήρως µε αυτές τις άδειες. Οι Ρήτρες 1, 2, 5, 6, 7 και 8 θα παραµείνουν σε
ισχύ µετά από κάθε καταγγελία της Άδειας αυτής.
β. Βάσει των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, η παρούσα Άδεια είναι διαρκής (για όλη τη διάρκεια της
ισχύος προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων ή συγγενικών δικαιωµάτων επί του αντικειµένου της
αδειοδότησης). Άσχετα µε τα ανωτέρω, ο Χορηγών την Άδεια διατηρεί το δικαίωµα να παρέχει το αντικείµενο
της αδειοδότησης υπό διαφορετικούς όρους (άδειας) ή να παύσει τη διανοµή του αντικείµενου της
αδειοδότησης οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι αυτή η επιλογή δεν θα χρησιµεύει στο να
καταγγέλλει την Άδεια αυτή (ή άλλη άδεια η οποία χορηγήθηκε ή απαιτείται να χορηγηθεί βάσει των όρων
της παρούσας Άδειας) και η Άδεια αυτή θα συνεχίσει να είναι σε πλήρη ισχύ εκτός εάν καταγγελθεί όπως
αναφέρεται ανωτέρω.
8. Γενικά
α. Κάθε φορά που διανέµετε ή παρουσιάζετε στο κοινό το αντικείµενο της αδειοδότησης ή ένα Συλλογικό
Έργο, ο Χορηγών την Άδεια προσφέρει στον αποδέκτη µια άδεια στο αντικείµενο της αδειοδότησης µε τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως η άδεια ή οποία χορηγήθηκε σε Εσάς βάσει της παρούσας Άδειας.
β. Κάθε φορά που διανέµετε ή παρουσιάζετε στο κοινό ένα Παράγωγο Έργο (τροποποίηση), ο Χορηγών την
Άδεια προσφέρει στον αποδέκτη µια άδεια στο αντικείµενο της αδειοδότησης µε τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις όπως η άδεια ή οποία χορηγήθηκε σε Εσάς βάσει της παρούσας Άδειας.
γ. Αν µια διάταξη της παρούσας Άδειας είναι ανίσχυρη ή δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί σύµφωνα µε τον
ισχύοντα νόµο, αυτό δεν θα θίγει την ισχύ ή την δυνατότητα να επιβληθούν οι υπόλοιποι όροι της Άδειας
αυτής, και χωρίς άλλη ενέργεια από τους συµβαλλοµένους στο παρόν συµφωνητικό, η διάταξη αυτή θα
ανασυνταχθεί στο ελάχιστο αναγκαίο µέτρο για να καταστεί ισχυρή και επιβαλλόµενη µεταξύ των
συµβαλλόµενων µερών.
δ. Κανένας όρος ή διάταξη της παρούσας Άδειας δεν θα θεωρείται ότι έχει γίνει αντικείµενο παραίτησης από
δικαίωµα και καµία παραβίαση δικαιώµατος δεν θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή, εκτός αν αυτή η
παραίτηση από δικαίωµα ή η συγκατάθεση έχουν γίνει γραπτώς και έχουν υπογραφεί από το συµβαλλόµενο
µέρος το οποίο χρεώνεται αυτήν την παραίτηση ή συγκατάθεση.
ε. Η Άδεια αυτή περιέχει το κείµενο της συνολικής συµφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών σχετικά µε
το αντικείµενο της αδειοδότησης για το οποίο χορηγείται άδεια. ∆εν υπάρχουν συµφωνίες ή υποσχέσεις
σχετικά µε το αντικείµενο της αδειοδότησης που να µην ορίζονται στο παρόν. Ο Χορηγών την Άδεια δεν θα
δεσµεύεται από πρόσθετες ρήτρες ή όρους που µπορεί να εµφανισθούν σε οποιαδήποτε επικοινωνία µαζί
Σας. Η Άδεια αυτή δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς αµοιβαία γραπτή συγκατάθεση του Χορηγούντος την
Άδεια και Εσάς.

