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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

17/10/2015–Σήμερα Νομικός Υπεύθυνος (Legal Lead)
Creative Commons Ελλάδος 
https://creativecommons.ellak.gr 

- Μεταφορά αδειών Creative Commons στο ελληνικό δίκαιο.

- Σύνταξη Συχνών Ερωτήσεων/Απαντήσεων.

- Κατάρτιση πολιτικών και γνωμοδοτήσεων σχετικά με το ανοιχτό περιεχόμενο, την ανοιχτή 
πρόσβαση, τα ανοιχτά δεδομένα, το ανοιχτό λογισμικό/υλισμικό, τα ελεύθερα πολιτισμικά έργα και την 
ανοιχτή κουλτούρα.

- Σύνταξη σχετικών ακαδημαϊκών εργασιών.

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες (πολιτικές κτήσης, διάθεσης και αδειοδότησης περιεχομένου) σε 
ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια, ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και σε οργανισμούς 
πολιτισμού και μνήμης. 

- Παρουσίαση αδειών Creative Commons και σχετικών μοντέλων πρόσβασης, διάθεσης και χρήσης 
περιεχομένου και καινοτομίας σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

- Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας της Europeanna.

10/02/2015–Σήμερα Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Oficer)
Open Data Institute - Athens Node, Αθήνα (Ελλάδα) 
https://odi.ellak.gr 

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων σχετικών με τα ανοιχτά δεδομένα.

- Σχεδιασμός 'data-as-an-infrustructure' επιχειρηματικών μοντέλων σε διάφορους τομείς της 
επιχειρηματικής και κοινωνικής δραστηριότητας με στοχευμένη χρήση και αξιοποίηση ολόκληρου του 
φάσματος των ανοιχτών δεδομένων.

- Συμμετοχή ως σύμβουλος νομικών και ηθικών ζητημάτων σε έργα που αφορούν στην εύρεση, 
ανάλυση, επεξεργασία, οπτικοποίηση, χρήση και επανάχρηση ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτών 
διασυνδεδεμένων δεδομένων (ενδεικτικά: yourdatastories.eu.).

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την εφαρμογή του Ν.3048/2014 από τους φορείς του στενού 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

-Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την ενθάρρυνση υιοθέτησης πολιτικών ανοιχτών δεδομένων 
από φορείς του ιδιωτικού τομέα.

10/05/2012–Σήμερα Επιστημονικός Συνεργάτης
Place Identity - Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου και τη Συμμετοχή των Πολιτών 

- Συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης 'Πολιτεία 2.0' στα πλαίσια του διαγωνισμού κοινωνικής 
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

-Συμπαρουσίαση της πρότασης 'Πολιτεία 2.0' στην τελική φάση του διαγωνισμού στο Λουξεμβούργο, 
όπου και απέσπασε βραβείο κοινού.

-Στρατηγικός σχεδιασμός δικτύων ομότιμης παραγωγής με βάση τα κοινά αγαθά , στα πλαίσια 
υλοποίησης του Πολιτεία 2.0.
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- Παρουσιάσεις σε συνέδρια ανάμεσα στα οποία και στο Future Library UnConference με τον τίτλο: 
'Imagine The City – Create the Politeia 2.0.' 

15/11/2010–Σήμερα Νομικός Υπεύθυνος (Legal Lead)
Ένωση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, Αθήνα (Ελλάδα) 
https://eellak.ellak.gr 

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων ανοιχτότητας.

- Νομικά & ηθικά ζητήματα και κατάρτιση πολιτικών ανοιχτότητας.

- Συμμετοχή σε διαβούλευση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υιοθέτηση και ανάπτυξη 
εργαλείων και πολιτικών βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα. 

-Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση, την κοινοβουλευτική διαφάνεια και την
ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία.

- Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα, το ανοιχτό περιεχόμενο, το ανοιχτό 
λογισμικό/υλισμικό και τις ανοιχτές άδειες.

- Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές ομάδες για την κατάρτιση του Ν.4305/2014 για τα Ανοιχτά 
Δεδομένα, του Ν.3861/2010 για την ενίσχυση της Διαφάνειας - Πρόγραμμα 'Διαύγεια' και του Ν. 
3882/2010 για τα Γεωχωρικά Δεδομένα.

01/09/2008–Σήμερα Νομικός Σύμβουλος - Ιδρυτικό Στέλεχος
Α.Νούσιας - Π. Λινάρδος 

- Ανεξάρτητες νομικές υπηρεσίες.

- Εξειδίκευση στην πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ): 

-Άδειες ανοιχτού περιεχομένου (CC, CC0, CC+, EUPL, GPL, OKF, BSD, MIT), ανοιχτά 
δεδομένα/μεταδεδομένα, ανοιχτό λογισμικό/υλισμικό.

-Ηλεκτρονική διάθεση έργων

-Εκκαθάριση δικαιωμάτων, ψηφιακά αποθετήρια, βάσεις δεδομένων, μεταδεδομένα.

- Πάσης φύσεως συμβάσεις κλασσικής ΠΙ (εκδοτικές, λογισμικού, οπτικοακουστικού και πάσης
φύσεως περιεχομένου για μεταβίβαση/ παραχώρηση χρήσης, εκμετάλλευση, διανομή).

- Ανάπτυξη δικτύων ομότιμης παραγωγής (peer to peer networks) και Κοινά Αγαθά (commons based 
peer production).

07/01/2015–31/12/2015 Μέντορας σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Ανοιχτής Επιχειρηματικότητας
Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, Αθήνα (Ελλάδα) 
www.theathensincube.gr 

07/01/2015–31/12/2015 Μέντορας σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Ανοιχτής Επιχειρηματικότητας
ΕΠΙνοώ - Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Ελλάδα) 

10/09/2014–31/12/2015 Νομικός Σύμβουλος
Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά 
www.athena-innovation.gr 

- Πολιτικές και άδειες διάθεσης ερευνητικών δεδομένων.

- Κατάρτιση πακέτου ανοιχτών αδειών του ευρωπαϊκού δικτύου Clarin.

- Κατάρτιση ενημερωμένου πακέτου ανοιχτών αδειών του ευρωπαϊκού δικτύου Clarin στα πρότυπα 
των αδειών Creative Commons v.4.0.

- Κατάρτιση συβάσεων με εκδότες.

10/06/2008–31/01/2009 Νομικός Σύμβουλος
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης "ΗΛΙΟΣ" 
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http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=el 

- Κατηγοριοποίηση και εκκαθάριση πνευματικών δικαωμάτων.

- Κατάρτιση πολιτικών και αδειών διάθεσης περιεχομένου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

09/2004–10/2005 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πνευματική Ιδιοκτησία και Διανοητική 
Ιδιοκτησία
University of Manchester

Πτυχίο Νομικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
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   ECV 2016-03-24T12:57:14.602Z 2017-01-12T15:10:16.457Z V3.3 EWA Europass CV true                    Αλέξανδρος Νούσιας    Πλουτάρχου 30 10676 Αθήνα  EL Ελλάδα  alexandros.nousias@gmail.com   (+30) 6932261372  mobile  (+30) 2107248411  work   alexandros.nousias  Skype       true  Νομικός Υπεύθυνος (Legal Lead) <p>- Μεταφορά αδειών Creative Commons στο ελληνικό δίκαιο.</p><p>- Σύνταξη Συχνών Ερωτήσεων/Απαντήσεων.</p><p>- Κατάρτιση πολιτικών και γνωμοδοτήσεων σχετικά με το ανοιχτό περιεχόμενο, την ανοιχτή πρόσβαση, τα ανοιχτά δεδομένα, το ανοιχτό λογισμικό/υλισμικό, τα ελεύθερα πολιτισμικά έργα και την ανοιχτή κουλτούρα.</p><p>- Σύνταξη σχετικών ακαδημαϊκών εργασιών.</p><p>- Συμβουλευτικές υπηρεσίες (πολιτικές κτήσης, διάθεσης και αδειοδότησης περιεχομένου) σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια, ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και σε οργανισμούς πολιτισμού και μνήμης. </p><p>- Παρουσίαση αδειών Creative Commons και σχετικών μοντέλων πρόσβασης, διάθεσης και χρήσης περιεχομένου και καινοτομίας σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.</p><p>- Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας της Europeanna.</p>  Creative Commons Ελλάδος   https://creativecommons.ellak.gr  business    true  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Oficer) <p>- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων σχετικών με τα ανοιχτά δεδομένα.</p><p>- Σχεδιασμός &#39;data-as-an-infrustructure&#39; επιχειρηματικών μοντέλων σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής και κοινωνικής δραστηριότητας  με στοχευμένη χρήση και αξιοποίηση ολόκληρου του φάσματος των ανοιχτών δεδομένων.</p><p>- Συμμετοχή ως σύμβουλος νομικών και ηθικών ζητημάτων σε έργα που αφορούν στην εύρεση, ανάλυση, επεξεργασία, οπτικοποίηση, χρήση και επανάχρηση ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (ενδεικτικά: yourdatastories.eu.).</p><p>- Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την εφαρμογή του Ν.3048/2014 από τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.</p><p>-Σχεδιασμός και ανάπτυξη δράσεων για την ενθάρρυνση υιοθέτησης πολιτικών ανοιχτών δεδομένων από φορείς του ιδιωτικού τομέα.</p>  Open Data Institute - Athens Node    Αθήνα  EL Ελλάδα  https://odi.ellak.gr  business    true  Επιστημονικός Συνεργάτης <p>- Συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης &#39;Πολιτεία 2.0&#39; στα πλαίσια του διαγωνισμού κοινωνικής καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων</p><p>-Συμπαρουσίαση της πρότασης &#39;Πολιτεία 2.0&#39; στην τελική φάση του διαγωνισμού στο Λουξεμβούργο, όπου και απέσπασε βραβείο κοινού.<br /></p><p>-Στρατηγικός σχεδιασμός δικτύων ομότιμης παραγωγής με βάση τα κοινά αγαθά , στα πλαίσια υλοποίησης του Πολιτεία 2.0.</p><p>- Παρουσιάσεις σε συνέδρια ανάμεσα στα οποία  και στο Future Library UnConference με τον τίτλο: &#39;Imagine The City – Create the Politeia 2.0.&#39; </p>  Place Identity - Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την Ταυτότητα Τόπου και τη Συμμετοχή των Πολιτών    true  Νομικός Υπεύθυνος (Legal Lead) <p>- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων ανοιχτότητας.</p><p>- Νομικά &amp; ηθικά ζητήματα και κατάρτιση πολιτικών ανοιχτότητας.</p><p>- Συμμετοχή σε διαβούλευση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υιοθέτηση και ανάπτυξη εργαλείων και πολιτικών βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα. </p><p>-Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση, την κοινοβουλευτική διαφάνεια και την ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία.</p><p>- Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα, το ανοιχτό περιεχόμενο, το ανοιχτό λογισμικό/υλισμικό και τις ανοιχτές άδειες.</p><p>- Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές ομάδες για την κατάρτιση του Ν.4305/2014 για τα Ανοιχτά Δεδομένα, του Ν.3861/2010 για την ενίσχυση της Διαφάνειας - Πρόγραμμα &#39;Διαύγεια&#39; και του Ν. 3882/2010 για τα Γεωχωρικά Δεδομένα.</p>  Ένωση Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα    Αθήνα  EL Ελλάδα  https://eellak.ellak.gr  business    true  Νομικός Σύμβουλος - Ιδρυτικό Στέλεχος <p>- Ανεξάρτητες νομικές υπηρεσίες.</p><p>- Εξειδίκευση στην πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ): </p><p class="indent1">-Άδειες ανοιχτού περιεχομένου (CC, CC0, CC&#43;, EUPL, GPL, OKF, BSD, MIT), ανοιχτά δεδομένα/μεταδεδομένα, ανοιχτό λογισμικό/υλισμικό.</p><p class="indent1"> -Ηλεκτρονική διάθεση έργων</p><p class="indent1"> -Εκκαθάριση δικαιωμάτων, ψηφιακά αποθετήρια, βάσεις δεδομένων, μεταδεδομένα.</p><p class="indent1">- Πάσης φύσεως συμβάσεις κλασσικής ΠΙ (εκδοτικές, λογισμικού, οπτικοακουστικού και πάσης φύσεως περιεχομένου για μεταβίβαση/ παραχώρηση χρήσης, εκμετάλλευση, διανομή).</p><p>- Ανάπτυξη δικτύων ομότιμης παραγωγής (peer to peer networks) και Κοινά Αγαθά (commons based peer production).</p>  Α.Νούσιας - Π. Λινάρδος     false  Μέντορας σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Ανοιχτής Επιχειρηματικότητας  Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας    Αθήνα  EL Ελλάδα  www.theathensincube.gr  business     false  Μέντορας σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Ανοιχτής Επιχειρηματικότητας  ΕΠΙνοώ - Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο    Αθήνα  EL Ελλάδα     false  Νομικός Σύμβουλος <p>- Πολιτικές και άδειες διάθεσης ερευνητικών δεδομένων.</p><p>- Κατάρτιση πακέτου ανοιχτών αδειών του ευρωπαϊκού δικτύου Clarin.</p><p>- Κατάρτιση ενημερωμένου πακέτου ανοιχτών αδειών του ευρωπαϊκού δικτύου Clarin στα πρότυπα των αδειών Creative Commons v.4.0.</p><p>- Κατάρτιση συβάσεων με εκδότες.</p>  Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά   www.athena-innovation.gr  business     false  Νομικός Σύμβουλος <p>- Κατηγοριοποίηση και εκκαθάριση πνευματικών δικαωμάτων.</p><p>- Κατάρτιση πολιτικών και αδειών διάθεσης περιεχομένου.</p>  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης "ΗΛΙΟΣ"   http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=el  business      false Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πνευματική Ιδιοκτησία και Διανοητική Ιδιοκτησία  University of Manchester  Πτυχίο Νομικής  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης    Future Library - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος    Θέμα: Θέση Νομικού Συμβούλου στο πλαίσιο του προγράμματος 'Σχέδιο Υλοποίησης Μετεγκατάστασης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 2015-2016 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος” (ΕΒΕ)   opening-salut-5-impersonal Αξιότιμε κύριε/κυρία  <p>Καθώς το μοντέλο παραγωγής μεταβάλλεται και οι κοινωνικές δομές και σχέσεις τίθενται εν αμφιβόλω, η τεχνονομική προσαρμογή στη ψηφιακή πραγματικότητα και στις υψηλές τεχνολογίες σε συνδυασμό με την καλλιέργεια αντίστοιχης κουλτούρας είναι επιβεβλημένες. Έχοντας διανύσει πολύ δρόμο, σήμερα βρισκόμαστε ήδη στο Web 3.0. και το σημασιολογικό ιστό, όπου πλέον ενεργό ρόλο στην ανταλλαγή, επεξεργασία και επανανοηματοδότηση της πληροφορίας αποκτούν οι ίδιες οι μηχανές. Στο οικοσύστημα του σημασιολογικού ιστού, κινητήριος δύναμη αποτελούν τα ψηφιακά δεδομένα. Τα ψηφιακά δεδομένα ισοδυναμούν με πρωτογενή και ακατέργστη πληροφορία, η οποία είναι δεκτική ανάγνωσης, επεξεργασίας και κατανόησης από τις μηχανές. Το Web 3.0 στην ουσία έρχεται να δώσει νόημα, ερμηνείες και αξιώματα στην αδόμητη, άναρχη και πολλές φορές μη τεκμηριωμένη, ανώνυμη πληροφορία, όπως αυτήν τη ξέρουμε από την εμπειρία του παγκόσμιου ιστού του web 2.0. </p><p>Ο χώρος του πολιτισμού φυσικά δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρρέαστος. Καθώς λοιπόν τα ψηφιακά δεδομένα αποτελούν τη θεμέλιο λίθο του σημασιολογικού ιστού, παράγωγες έννοιες όπως τα &#39;Σύνολα Δεδομένων&#39;, τα &#39;Ανοιχτά Δεδομένα&#39;, τα Άνοιχτά Δημόσια Δεδομένα&#39; , τα &#39;Μεταδεδομένα&#39;, το &#39;Ψηφιακό Περιεχόμενο&#39; και &#39;Σχετικά Πρότυπα Τεμηρίωσης&#39;, τα &#39;Συνδεδεμένα Δεδομένα&#39;, τα &#39;Ανοιχτά Συνδεδεμένα Δεδομένα&#39; και οι &#39;Προγραμματιστικές Διεπαφές&#39; γνωστά και ως APIs αποτελούν τα εργαλεία της πολιτιστικής οργάνωσης  και παραγωγής του παρόντος και του μέλλοντος. Σε αυτήν την τεχνοοικονομική συνθήκη, οι φορείς μνήμης και πολιτισμού αποκτούν έναν πολύ σημαντικό ρόλο τόσο υπό την έννοια της ψηφιοποίησης και διάδοσης της πολιτιστικής ύλης, όσο και υπό την έννοια της συνδρομής στην οικονομία της γνώσης και στη δμιουργία συνθηκών ανάπτυξης μέσα από την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.<br /></p><p>Η μετάβαση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο νέο κτίριο στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος αποτελεί μοναδική ευκαιρία ανάδειξης και ανάληψης του ιστορικού της ρόλου στη διαμόρφωση του σύγχρονου ψηφιακού πολιστικού περιβάλλοντος, όπου ο χρήστης είναι πλέον και δημιουργός. Προϋπόθεση επιτυχίας για την ΕΒΕ αποτελεί η κατανόηση πως η αξία έχει πλέον μετατοπιστεί από το περιεχόμενο στις σχέσεις που χτίζονται γύρω από αυτό. Όσο αυξάνονται οι σχέσεις, τόσο αυξάνεται η αξία. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται να δημιουργηθούν συνθήκες κοινής ομότιμης οργάνωσης και παραγωγής, τόσο σε σχέση με τη συγκέντρωση και οργάνωση του περιεχομένου, όσο και σε σχέση με τη διάθεσή του. Προϋπόθεση γι&#39;αυτό είναι α) η δημιουργία κοινών πληροφοριακών χώρων με πρότυπα τεχνονομικής διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας, β) η ανοιχτή πρόσβαση και γ) η περαιτέρω χρήση. Οι τεχνονομικές υποδομές, τα μοντέλα, τα οικοσυστήματα και τα σημεία αναφοράς (βλ. Europeanna) υπάρχουν.</p> <p>Με το παρόν σας εκδηλώνω το έντονο ενδιαφέρον μου να συνδράμω, προκειμένου η ΕΒΕ να καταστεί ένας φορέας πολιτισμού και μνήμης πρότυπο, απολύτως συγχρονισμένος με τις τεχνονομικές και οικονομικές συνθήκες του παρόντος και συνδημιουργός του παγκόσμιου πολιτιστικού περιβάλλοντος του μέλλοντος.</p>

