
1. Είναι το έργο που χαρακτηρίζετε πρωτότυπο, με την έννοια
ότι αποτελεί πνευματική δημιουργία του ίδιου του συγγραφέα;

8. Υφίστανται πρόσθετοι όροι που
ενδέχεται να περιορίσουν τη
δυνατότητα δημοσίευσης ή χρήσης
του περιεχομένου;

9. Υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί
στη χρήση του έργου που στο
οποίο θέλετε να αποδώσετε ετικέτα;

4.Έχετε όλα τα δικαιώματα
στο έργο στο οποίο θα
αποδώσετε ετικέτα χρήσης;

5. Μπορείτε να προσδιορίσετε
τον κάτοχο των δικαιωμάτων
στο έργο και να επικοινωνήσετε
για να σας χορηγήσει δικαιώματα
χρήσης;

Ναι 6. Επιθυμείτε να παραιτηθείτε πλήρως
από τα πνευματικά σας
δικαιώματα στο έργο;

3. Διαθέτετε όλα τα δικαιώματα στο έργο στο οποίο θα αποδώσετε ετικέτα χρήσης;

10. Υπάρχει συνεργασία δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα μέσω της
οποίας χρηματοδοτήθηκε η
ψηφιοποίηση του έργου,
η οποία περιορίζει τη χρήση της
ψηφιοποιημένης μορφής του
μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς;

11. Θέλετε να επιτρέψετε στους
χρήστες να χρησιμοποιούν το έργο
υπό τον όρο ότι παρέχουν αναφορά
στο δημιουργό και με τη δυνατότητα
να διαμοιράζουν το έργο υπό τους
ίδιους όρους χρήσης;

12. Θέλετε να επιτρέψετε στους
χρήστες να χρησιμοποιούν το έργο
υπό τον όρο ότι παρέχουν αναφορά
στο δημιουργό και να απαγορεύσετε
το διαμοιρασμό του έργου σε
ανακατασκευασμένη μορφή;

13. Θέλετε να επιτρέψετε στους
χρήστες να χρησιμοποιούν το έργο
υπό τον όρο ότι παρέχουν αναφορά
στο δημιουργό και μόνο για μη
εμπορικούς σκοπούς;

14. Θέλετε να επιτρέψετε στους
χρήστες να χρησιμοποιούν το έργο
μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς,
και υπό τον όρο ότι παρέχουν αναφορά
στο δημιουργό, και να απαγορεύσετε
το διαμοιρασμό του έργου σε
ανακατασκευασμένη μορφή;

Όχι, επιθυμώ περισσότερους περιορισμούς
ως προς την επαναχρησιμοποίηση

Ναι

Evaluate
risks before
publishing

Όχι

Διάγραμμα ροής που δημιουργήθηκε από την Europeana Copyright 
Community
Διατίθεται στα πλαίσια του CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain 
Dedication- Άδεια χρήσης κοινού κτήματος
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διάγραμμα ροής και το 
περιεχόμενο του ως προς τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις είναι 
διαθέσιμες στη διεύθυνση https://pro.europeana.eu/project/how-to-guide-
for-labelling-cultural-heritage
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15. Επιθυμείτε στο έργο να 
αποδοθεί δικαίωμα χρήσης χωρίς 
άδεια Creative Commons

υπό τον όρο ότι, αυτοί 
που χρησιμοποιούν το έργο, 
είτε αυτούσιο ή 
διαμορφώνοντας το, επιτρέπουν 
τον διαμοιρασμό με τους ίδιους 
όρους-αποδίδουν στο έργο 
την ίδια ετικέτα

υπό τον όρο ότι, αυτοί
που χρησιμοποιούν το έργο
είτε αυτούσιο ή 
διαμορφώνοντας το, 
επιτρέπουν τον διαμοιρασμό 
με τους ίδιους όρους-αποδίδουν 
στο έργο την ίδια ετικέτα, 
όσο αυτό δεν αφορά εμπορική χρήση

Όχι

7. Έχετε διεξάγει καλόπιστη επιμελή
αναζήτηση σε όλες τις πηγές
που αφορούν στην κατηγορία του
υπό αναζήτηση έργου, σύμφωνα με
την οδηγία για τα ορφανά έργα;

2. Για το έργο υφίστανται ακόμα πνευματικά 


