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Αρ. Πρωτ. 36/ΔΣ

Προς: Πρόεδρο ΔΣ της Aegean Airlines, κ. Θεόδωρο Βασιλάκη

Θέμα: Πρόταση για διάθεση των φωτογραφιών και βίντεο της Aegean με

Ανοιχτές Άδειες Χρήσης

Αξιότιμε κ. Βασιλάκη,

Επικοινωνούμε  μαζί  σας  από  τον  Οργανισμό  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ

(  www.eellak.gr).  Ο  Οργανισμός  μας  έχει  ως  κύριο  στόχο  να  συμβάλλει  στην

ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των   Ανοιχτών Προτύπων,

του   Ελεύθερου Λογισμικού, του   Ανοιχτού Περιεχομένου, των   Ανοιχτών Δεδομένων

και  των   Τεχνολογιών  Ανοιχτής  Αρχιτεκτονικής στο  χώρο  της   εκπαίδευσης,  του

δημόσιου  τομέα και  των   επιχειρήσεων στην  Ελλάδα.  Παράλληλα  φιλοδοξεί  να

αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες.

Ιδρύθηκε το 2008 από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Τεχνολογικά Ιδρύματα

και κοινωφελείς φορείς.  

Η σημερινή μας επικοινωνία έχει ως σκοπό να  σας προτείνουμε να εξετάσετε το

ενδεχόμενο διάθεσης με ανοιχτή άδεια χρήσης Creative Commons, τις φωτογραφίες

και τα βίντεο που δημοσιεύετε στους ιστότοπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

της  εταιρίας  σας  με  την  προβολή  περιοχών  αρχαιολογικού  ενδιαφέροντος  και

φυσικού κάλους.

Οι  άδειες  Creative  Commons  αποτελούν  τυποποιημένα  νομικά  εργαλεία  που

επιτρέπουν στο δημιουργό να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο θα διαθέτει το

πνευματικό του δημιούργημα (από μουσική και κείμενο μέχρι οπτικό-ακουστικά και
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καλλιτεχνικά  έργα).  Κατά  αυτό  τον  τρόπο  αυξάνεται  η  προσβασιμότητα  στο

περιεχόμενο και επιτρέπεται η νόμιμη χρήση περιεχομένου σε υπηρεσίες κοινωνικής

δικτύωσης,  όπως  ιστολόγια,  κοινωνικά  δίκτυα,  και  πλατφόρμες  συμμετοχικής

δημιουργίας (wikis, κλπ).

Η διάθεση των φωτογραφιών και των βίντεο της Aegean με ανοιχτές άδειες χρήσης,

θα δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν νόμιμα σε πολλά αποθετήρια ανοιχτών

πόρων και ανοιχτού περιεχομένου (commons).

Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος των διαδικτυακών μέσων πληροφόρησης στον τομέα

των ταξιδιών γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Η ενημέρωση των χρηστών μέσω του

διαδικτύου  επηρεάζει  πολλές  πτυχές  του  τουρισμού,  κυρίως  όσον  αφορά  την

αναζήτηση  πληροφοριών  και  τη  λήψη  αποφάσεων  σχετικά  με  έναν  τουριστικό

προορισμό. Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά μέσα ενημέρωσης, πληροφόρησης και

γνώσης είναι η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια στον κόσμο: η  Wikipedia. Η Wikipedia

βρίσκεται μέσα στις 5 πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες στον κόσμο και είναι ένα από τα

πιο συχνά σημεία αναφοράς για την έγκυρη αναζήτηση πληροφοριών.

H Wikipedia είναι η ελεύθερη Διαδικτυακή πολυγλωσσική Εγκυκλοπαίδεια, η οποία

αναπτύσσεται και συντάσσεται από δεκάδες χιλιάδες εθελοντές από όλο τον κόσμο

και βασίζεται στην διάθεση του περιεχομένου με ελεύθερη άδεια χρήσης. 

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  ο  εμπλουτισμός  της  Wikipedia  με  φωτογραφίες,  βίντεο,  και

πολυμέσα σχετικά με την Ελλάδα,  θα έχει  θετικό αντίκτυπο στην προώθηση της

Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού, αλλά και έμμεσα της εταιρείας σας.

Ο  Οργανισμός  Ανοιχτών  Τεχνολογιών  -  ΕΕΛΛΑΚ  σε  συνεργασία  με  τα  μέλη  του

(http://go.eellak.gr/meli) μπορεί και θέλει να στηρίξει την υιοθέτηση των ανοιχτών

τεχνολογιών και περιεχομένου, οι ερευνητικές ομάδες των μελών της ΕΕΛΛΑΚ σε

συνεργασία  με  στελέχη  της  Aegean  μπορούν  να  διαμορφώσουν  προτάσεις  και

πρότυπες λύσεις για την διάθεση του ψηφιακού σας περιεχομένου. 

Με εκτίμηση,        

Ο Πρόεδρος ΔΣ       

Διομήδης Σπινέλλης 
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