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Χρήση πολυμεσικού υλικού από ελεύθερες πηγές 

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι το πολυμεσικό υλικό (εικόνες, φωτογραφίες, 

γραφικά, μουσική κ.λπ.) που θα χρησιμοποιήσετε στα έργα του 

προγράμματος να μην παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να επιλέξετε υλικό που ο δημιουργός του 

να επιτρέπει την μη εμπορική χρήση του μέσα από την κατάλληλη άδεια 

(συνήθως Creative Commons) είτε το υλικό αυτό να είναι ελεύθερο 

πνευματικών δικαιωμάτων (Public domain). 

 

(Θα πρέπει κάθε φορά να ακολουθείτε τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις της 

άδειας ελεύθερης χρήσης του υλικού, αναφέροντας το όνομα του 

δημιουργού, καθώς και την πηγή). 

https://creativecommons.org/choose/?lang=el
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1


Εικόνες και φωτογραφίες: 

✔ Εικόνες και φωτογραφίες: 

 

search.creativecommons.org 

flickr.com/creativecommons 

pixabay.com 

pexels.com/photo-license 

500px.com/creativecommons 

unsplash.com 

publicdomainpictures.net 

splitshire.com 

viintage.com 

gratisography.com 

littlevisuals.co 

dpics.com 

www.flickr.com/photos/britishlibrary 

nos.twnsnd.co 

pickupimage.com 

publicdomainarchive.com 

 

https://search.creativecommons.org/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/photo-license/
https://www.pexels.com/photo-license/
https://www.pexels.com/photo-license/
https://500px.com/creativecommons
https://unsplash.com/
http://www.publicdomainpictures.net/
https://www.splitshire.com/
http://viintage.com/
https://www.gratisography.com/
http://littlevisuals.co/
http://pdpics.com/
https://www.flickr.com/photos/britishlibrary/
http://nos.twnsnd.co/
http://pickupimage.com/
http://publicdomainarchive.com/


Εικόνες και φωτογραφίες: 

✔ Γραφικά (cliparts): 

 

openclipart.org 

publicdomainvectors.org 

www.1001freedownloads.com/free-cliparts/ 

 

https://openclipart.org/
https://publicdomainvectors.org/
http://www.1001freedownloads.com/free-cliparts/
http://www.1001freedownloads.com/free-cliparts/
http://www.1001freedownloads.com/free-cliparts/


Εικόνες και φωτογραφίες: 

✔ Μουσική: 

ccMixter 

Free Music Archive 

Jamendo 

Magnatune 

Simuze 

BeatPick 

CASH Music 

SectionZ 

Opsound 

Podsafe Audio 

AudioFarm 

Internet Archive’s Netlabels Collection 

http://ccmixter.org/
http://freemusicarchive.org/
https://www.jamendo.com/en/?p=tags
http://magnatune.com/genres/
http://www.simuze.nl/
http://www.beatpick.com/
http://cashmusic.org/
http://www.sectionz.com/cc.asp
http://www.opsound.org/pool/artist/
http://www.podsafeaudio.com/
http://www.audiofarm.org/
https://www.archive.org/details/netlabels
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               Φωτόδεντρο  
                      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Συλλογές Πολιτισμικού Περιεχομένου  

http://photodentro.edu.gr/cultural/  

http://photodentro.edu.gr/cultural/


Ψηφιακά αποθετήρια πολιτισμού 

https://www.searchculture.gr/   

https://www.searchculture.gr/


Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης 

PhD, M.A.,M.ed. Πληροφορικός - Πολιτισμολόγος 

Διδάσκων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ψηφιακά αποθετήρια πολιτισμού 

https://www.searchculture.gr/  

https://www.searchculture.gr/


http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/    

http://euterpe.mmb.org.gr/euterpe/




http://pandektis.ekt.gr/pandektis/  

http://pandektis.ekt.gr/pandektis/
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Movie Maker 

Photo Story  

Film Forth 

OpenShot Video Editor 
https://www.ioforth.com/filmforth/  

https://www.openshot.org/  

https://www.ioforth.com/filmforth/
https://www.openshot.org/


Movie Maker 
Λήψη λογισμικού Movie Maker  για εγκατάσταση: 

https://drive.google.com/file/d/16Wt6B_4QwcVboF9OhcU6W8Hl

fkz1-r3O/view?usp=sharing 

 

 

Λήψη του λογισμικού Ultra Snap (για κόψιμο εικόνων): 

https://drive.google.com/file/d/1o8hFbz-

MMFFyhQpMh5x7Fqr5iV7fLCFz/view?usp=sharing  

 

Ultra Snap 

https://drive.google.com/file/d/16Wt6B_4QwcVboF9OhcU6W8Hlfkz1-r3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Wt6B_4QwcVboF9OhcU6W8Hlfkz1-r3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Wt6B_4QwcVboF9OhcU6W8Hlfkz1-r3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Wt6B_4QwcVboF9OhcU6W8Hlfkz1-r3O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8hFbz-MMFFyhQpMh5x7Fqr5iV7fLCFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8hFbz-MMFFyhQpMh5x7Fqr5iV7fLCFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o8hFbz-MMFFyhQpMh5x7Fqr5iV7fLCFz/view?usp=sharing


Βίντεο μαθήματα  

- Tutorials 
 Βοηθητικό βίντεο (tutorial)  για το λογισμικό επεξεργασίας 

βίντεο Photo Story : 

http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=83d29d8a 

 Βοηθητικό βίντεο (tutorial)  για το λογισμικό επεξεργασίας 

βίντεο Movie Maker: 

http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=bcbe04ce 

 Βοηθητικό βίντεο (tutorial)  για το λογισμικό επεξεργασίας ήχου 

audacity  (δωρεάν): 

http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=5f1ac01d 

 Βοηθητικό βίντεο (tutorial)  για το λογισμικό επεξεργασίας ήχου 

audacity (δωρεάν)  Πλήρης παρουσίασης: 

http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=fa90ab37  

 

http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=83d29d8a
http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=bcbe04ce
http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=5f1ac01d
http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=fa90ab37


Οδηγοί χρήσης 

 Οδηγός χρήσης (mini guide) για το λογισμικό επεξεργασίας 

βίντεο Photo Story : 

https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED28

0 

 Οδηγός χρήσης (mini guide) για το λογισμικό επεξεργασίας 

βίντεο Movie Maker: 

https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED28

0 

 Οδηγός χρήσης (mini guide) για το λογισμικό επεξεργασίας 

βίντεο audacity: 

http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=fa90ab37 

 

https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED280
https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED280
https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED280
https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED280
http://delos.uowm.gr/opendelos/player?rid=fa90ab37


Έξτρα εργαλεία και 

βοηθήματα 

 Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερα εργαλεία με βίντεο 

μαθήματα: 

https://eclass.uowm.gr/modules/video/?course=NURED280 

 Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερα εργαλεία με οδηγούς (mini 

guide): 

https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED

280 

https://eclass.uowm.gr/modules/video/?course=NURED280
https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED280
https://eclass.uowm.gr/modules/document/?course=NURED280


Opencourse Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική 

Δημιουργία  

Πολυμέσα  

https://eclass.uowm.gr/modules/video/?course=NURED280  

https://eclass.uowm.gr/courses/NURED280/
https://eclass.uowm.gr/courses/NURED280/
https://eclass.uowm.gr/modules/video/?course=NURED280
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