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Η ακολουθούμενη πολιτικό του Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου
Αθηνών ςχετικϊ με την κατϊθεςη τησ Γκρύζασ Βιβλιογραφύασ διαμορφώθηκε με
απόφαςη τησ υγκλότου (22ασ-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και
29ησ-11-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856).
Παρϊ την ύπαρξη οριςμϋνων δυνατοτότων περιοριςμού ςτην πρόςβαςη του
πλόρουσ κειμϋνου των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργαςιών και
διδακτορικών διατριβών, το Πανεπιςτόμιο υποςτηρύζει και ενθαρρύνει την
επιλογό τησ
ελεύθερησ και απρόςκοπτησ πρόςβαςησ ςτο περιεχόμενο,
λαμβϊνοντασ υπόψη και το ψόφιςμα τησ 71ησ Συνόδου Πρυτϊνεων και
Προϋδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιςτημύων (http://www.synodosaei.gr/announcements.html ) καθώσ και τη Διακόρυξη του Βερολύνου για την
Ανοιχτό Πρόςβαςη ςτη Γνώςη των Θετικών και Ανθρωπιςτικών
Επιςτημών (https://openaccess.mpg.de/67671/BerlinDeclaration_gr.pdf) και
τη Διακόρυξη τησ Βουδαπϋςτησ για την Ανοικτό Πρόςβαςη
(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greektranslation-1 ).
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Διαδικαςύα κατϊθεςησ ςτο Ψηφιακό Αποθετόριο «Πϋργαμοσ»
τησ πτυχιακόσ εργαςύασ (όπου προβλϋπεται υποχρεωτικό
εκπόνηςη), τησ μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ και τησ
διδακτορικόσ διατριβόσ ςύμφωνα με την απόφαςη τησ
Συγκλότου τησ 29ησ-11-2016 (αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856)

Η διαδικαςύα, που περιγρϊφεται αναλυτικϊ παρακϊτω, αποτελεύται από τα
βόματα που πρϋπει να ακολουθεύ ο φοιτητόσ, η γραμματεύα του Σμόματοσ και η
Βιβλιοθόκη καθώσ και περιγραφό τησ ηλεκτρονικόσ διαδικαςύασ που πρϋπει να
ακολουθόςει ο φοιτητόσ για την ανϊρτηςη τησ εργαςύασ τουσ ςτο ψηφιακό
αποθετόριο.
Αναλυτικϊ:
Βόμα 1ο Έγκριςη εργαςύασ και παραλαβό εντύπου από τη Γραμματεύα του
Τμόματοσ.
Μετϊ την ϋγκριςη και βαθμολόγηςη τησ εργαςύασ, οι φοιτητϋσ λαμβϊνουν από
τη γραμματεύα του Σμόματοσ τησ χολόσ τουσ, ϋντυπο (επιςυνϊπτεται
υπόδειγμα) ςε 2 αντύγραφα, ςτο οπούο περιλαμβϊνονται:
1 Βεβαύωςη ϋγκριςησ τησ εργαςύασ ό τησ διδακτορικόσ διατριβόσ
2α. Τπεύθυνη δόλωςη κατϊθεςησ του ςυγγραφϋα με την οπούα παραχωρεύ ςτη
Βιβλιοθόκη και Κϋντρο Πληροφόρηςησ (ΒΚΠ) τη μη αποκλειςτικό ϊδεια
διϊθεςησ

τησ

εγκριθεύςασ

προπτυχιακόσ

εργαςύασ,

μεταπτυχιακόσ

διπλωματικόσ εργαςύασ και διδακτορικόσ διατριβόσ μϋςω του διαδικτύου και
υπεύθυνη δόλωςη κατϊθεςησ ςτο Ψηφιακό Αποθετόριο ενόσ πιςτού
αντιγρϊφου ςε μορφό pdf.
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2β. Δόλωςη πιθανού χωροταξικού περιοριςμού τησ πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ
κεύμενο, μόνο εντόσ του δικτύου του Πανεπιςτημύου μασ ό περιοριςμού τησ
πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ κεύμενο για 6 μόνεσ ό για ϋνα χρόνο. ε περύπτωςη που ο
φοιτητόσ επιθυμεύ την μη πρόςβαςη ςτο πλόρεσ κεύμενο για διϊςτημα ενόσ
χρόνου, διότι ςυντρϋχουν ειδικού λόγοι, καταθϋτει αύτηςη προσ τη βιβλιοθόκη
ςτην οπούα επεξηγεύ αναλυτικϊ τουσ λόγουσ και επιλϋγει, ςτο ϋντυπο, τον
περιοριςμό τησ πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ κεύμενο για ϋνα χρόνο (αφορϊ μόνο τισ
μεταπτυχιακϋσ διπλωματικϋσ εργαςύεσ).
2γ. Δόλωςη πιθανού χωροταξικού περιοριςμού τησ πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ
κεύμενο μόνο εντόσ του δικτύου του Πανεπιςτημύου μασ ό χρονικού περιοριςμού
ωσ προσ την προςβαςιμότητα των χρηςτών ςτο πλόρεσ κεύμενο μϋχρι 36 μόνεσ.
ε περύπτωςη που ο φοιτητόσ επιθυμεύ την μη πρόςβαςη ςτο πλόρεσ κεύμενο
για διϊςτημα μεγαλύτερο των 36 μηνών, διότι ςυντρϋχουν ειδικού λόγοι,
καταθϋτει αύτηςη προσ τη βιβλιοθόκη ςτην οπούα επεξηγεύ αναλυτικϊ τουσ
λόγουσ και επιλϋγει, ςτο ϋντυπο, τον περιοριςμό τησ πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ
κεύμενο για 60 μόνεσ ό για εξαιρετικούσ λόγουσ τον περιοριςμό τησ πρόςβαςησ
ςτο πλόρεσ κεύμενο χωρύσ χρονικό όριο. (αφορϊ μόνο τισ διδακτορικϋσ
διατριβϋσ).
3. Αύτηςη προσ τη βιβλιοθόκη για τον ϋλεγχο ορθόσ ςυμπλόρωςησ των
υποχρεωτικών ςτοιχεύων και επιτυχούσ ανϊρτηςησ ςτο ψηφιακό αποθετόριο.
Οι φοιτητϋσ οφεύλουν να προςκομύςουν και τα δύο αντύγραφα του
προαναφερθϋντοσ

εγγρϊφου

ςτη

βιβλιοθόκη,

να

υπογρϊψουν

τισ

προαναφερόμενεσ υπεύθυνεσ δηλώςεισ και να αναρτόςουν υποχρεωτικϊ την
εργαςύα ςτο Ψηφιακό Αποθετόριο του Πανεπιςτημύου μασ το οπούο ϋχει την
ονομαςύα «Πϋργαμοσ» και βρύςκεται ςτην ιςτοςελύδα τησ Διεύθυνςησ τησ
Βιβλιοθόκησ και Κϋντρου Πληροφόρηςησ www.lib.uoa.gr, ό απευθεύασ ςτην
ιςτοςελύδα του ψηφιακού αποθετηρύου pergamos.lib.uoa.gr. την ιςτοςελύδα, οι
φοιτητϋσ, θα βρουν και οδηγύεσ για την ανϊρτηςη ςτο Ψηφιακό Αποθετόριο.
Βόμα 2ο Τα βόματα ροόσ εργαςύασ, του φοιτητό, κατϊ τη διαδικαςύα
ανϊρτηςησ τησ εργαςύασ ςτην πλατφόρμα του Ψηφιακού Αποθετηρύου
και οι ενϋργειεσ τησ Βιβλιοθόκησ:
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Ο

φοιτητόσ

επιςκϋπτεται

τον

ιςτότοπο

τησ

πλατφόρμασ:

pergamos.lib.uoa.gr



Επιλϋγει το ςύνδεςμο «Προςωποποιημϋνεσ υπηρεςύεσ»
Επιλϋγει το ςυνδϋςμο/πλόκτρο "Εύςοδοσ". Με τον τρόπο αυτό γύνεται
πιςτοπούηςη του χρόςτη μϋςω του Κϋντρου Δικτύου του ΕΚΠΑ, γι’ αυτό
και εύναι απαραύτητο οι φοιτητϋσ/τριεσ να ϋχουν ενεργό λογαριαςμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτο ΕΚΠΑ ώςτε να μπορούν να ϋχουν
πρόςβαςη ςε προςωποποιημϋνεσ υπηρεςύεσ / διαδικαςύεσ.
Προςοχό: Ο λογαριαςμόσ θα πρϋπει να εύναι ορθϊ ςυνδεδεμϋνοσ με
το Τμόμα ό την Κατεύθυνςη του ΠΜΣ που παρακολουθεύ ο
φοιτητόσ/τρια.



Μετϊ την επιτυχό εύςοδο του χρόςτη, εμφανύζονται τα ςτοιχεύα του
λογαριαςμού του/τησ και οι διαθϋςιμεσ επιλογϋσ υπηρεςιών. Αν ϋχει
δικαύωμα κατϊθεςησ εργαςύασ, επιλϋγει το ςύνδεςμο "Ηλεκτρονικό
Κατϊθεςη" όπου μεταφϋρεται ςε νϋα ςελύδα, ςτην οπούα μπορεύ να
ξεκινόςει ρητϊ τη διαδικαςύα κατϊθεςησ επιλϋγοντασ το πλόκτρο «Έναρξη
κατϊθεςησ» (ςε κϊθε βόμα τησ διαδικαςύασ εντόσ τησ πλατφόρμασ,
παρϋχονται ςαφεύσ και αναλυτικϋσ οδηγύεσ).



Ο/Η φοιτητόσ/τρια, κατϊ τη διϊρκεια ςυμπλόρωςησ του κατϊλληλου
απογραφικού δελτύου, μπορεύ να αποθηκεύει προςωρινϊ το δελτύο μϋχρι
και την οριςτικό υποβολό του.



Ο/Η

φοιτητόσ/τρια

που

καταθϋτει

μεταπτυχιακό

διπλωματικό

εργαςύα και θϋλει τον περιοριςμό τησ πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ κεύμενο ϋχει
τρεισ επιλογϋσ:
1. Πρόςβαςη ςτο πλόρεσ κεύμενο μόνο εντόσ του δικτύου του ΕΚΠΑ.
2. Περιοριςμό ςτην πρόςβαςη του πλόρουσ κειμϋνου για 6 μόνεσ.
3. Να επιλϋξει τον περιοριςμό ςτην πρόςβαςη του πλόρουσ κειμϋνου για 6
μόνεσ και να καταθϋςει αύτηςη ςτη βιβλιοθόκη, όπου θα αναφϋρονται
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αναλυτικϊ οι ειδικού λόγοι για περιοριςμό ςτην πρόςβαςη ςτο πλόρεσ
κεύμενο για ϋνα χρόνο. την περύπτωςη αυτό η βιβλιοθόκη προωθεύ τισ
αιτόςεισ ςτο Εφορευτικό υμβούλιο τησ οικύασ Βιβλιοθόκησ τησ χολόσ
και αν εγκριθεύ η αύτηςη τότε και μόνο τότε η Βιβλιοθόκη επιλϋγει τον
περιοριςμό τησ εργαςύασ για ϋνα χρόνο. ε περύπτωςη απόρριψησ τησ
αύτηςησ από το Εφορευτικό υμβούλιο, η εργαςύα με τη ςυμπλόρωςη του
χρονικού περιοριςμού των 6 μηνών θα εύναι διαθϋςιμη προσ όλουσ.


Ο υποψόφιοσ διδϊκτορασ που καταθϋτει διδακτορικό διατριβό και θϋλει
τον περιοριςμό τησ πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ κεύμενο, ϋχει τισ εξόσ επιλογϋσ:
1. Πρόςβαςη ςτο πλόρεσ κεύμενο μόνο εντόσ του δικτύου του ΕΚΠΑ.
2. Περιοριςμόσ τησ πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ κεύμενο για 12 μόνεσ, για 18
μόνεσ, ό για 36 μόνεσ. την τελευταύα επιλογό καταθϋτει εγγρϊφωσ
ςτη Βιβλιοθόκη τουσ λόγουσ που επιθυμεύ τη μη πρόςβαςη ςτο πλόρεσ
κεύμενο.
3. Να επιλϋξει μεν τον περιοριςμό ςτην πρόςβαςη του πλόρουσ κειμϋνου
για 36 μόνεσ αλλϊ να καταθϋςει αύτηςη ςτη βιβλιοθόκη, όπου θα
αναφϋρονται αναλυτικϊ οι ειδικού λόγοι για περιοριςμό ςτην
πρόςβαςη ςτο πλόρεσ κεύμενο για 60 μόνεσ. την περύπτωςη αυτό η
βιβλιοθόκη προωθεύ την αύτηςη ςτο Εφορευτικό υμβούλιο τησ οικύασ
Βιβλιοθόκησ τησ χολόσ και αν εγκριθεύ, τότε και μόνο τότε η
Βιβλιοθόκη επιλϋγει τον περιοριςμό τησ εργαςύασ για 60 μόνεσ. ε
περύπτωςη απόρριψησ τησ αύτηςησ από το Εφορευτικό υμβούλιο, η
εργαςύα με τη ςυμπλόρωςη του χρονικού περιοριςμού των 36 μηνών
θα εύναι διαθϋςιμη προσ όλουσ.
4. Να επιλϋξει μεν τον περιοριςμό ςτην πρόςβαςη του πλόρουσ κειμϋνου
για 36 μόνεσ αλλϊ να καταθϋςει αύτηςη ςτη βιβλιοθόκη, όπου θα
αναφϋρονται αναλυτικϊ οι εξαιρετικού λόγοι για περιοριςμό ςτην
πρόςβαςη ςτο πλόρεσ κεύμενο χωρύσ χρονικό όριο. την περύπτωςη
αυτό η βιβλιοθόκη προωθεύ την αύτηςη ςτο Εφορευτικό υμβούλιο
τησ οικεύασ Βιβλιοθόκησ τησ χολόσ και αν εγκριθεύ, τότε και μόνο
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τότε η Βιβλιοθόκη επιλϋγει τον περιοριςμό τησ εργαςύασ, χωρύσ
χρονικό όριο. ε περύπτωςη απόρριψησ τησ αύτηςησ από το
Εφορευτικό υμβούλιο, η εργαςύα με τη ςυμπλόρωςη του χρονικού
περιοριςμού των 36 μηνών θα εύναι διαθϋςιμη προσ όλουσ.


Μετϊ την υποβολό ο φοιτητόσ/φοιτότρια, ενημερώνεται για την κατϊθεςη
τησ εργαςύασ, με e-mail.



Η υποβληθεύςα εργαςύα ελϋγχεται ωσ προσ την ορθότητα των ςτοιχεύων
ςτα υποχρεωτικϊ πεδύα (μεταδεδομϋνα τεκμηρύωςησ και τοποθϋτηςη του
ψηφιακού υλικού ςε μορφό pdf) από το προςωπικό τησ βιβλιοθόκησ. Σο
αρχεύο δεν πρϋπει να εύναι κλειδωμϋνο και να εύναι ςτην τελικό του μορφό.



Μετϊ

τον

ϋλεγχο,

από

τη

βιβλιοθόκη,

τησ

ςυμπλόρωςησ

των

υποχρεωτικών πεδύων με τα προβλεπόμενα ςτοιχεύα και την ανϊρτηςη τησ
εργαςύασ ςε μορφό pdf, αν διαπιςτωθούν λϊθη τότε ενημερώνεται, με
e-mail, ο φοιτητόσ/φοιτότρια και διορθώνει ό ςυμπληρώνει τα
προβλεπόμενα ςτοιχεύα και επαναλαμβϊνει την ανϊρτηςη. Όταν
διαπιςτωθεύ από τη Βιβλιοθόκη η ορθό ςυμπλόρωςη και ανϊρτηςη τησ
εργαςύασ ό διδακτορικόσ διατριβόσ, τότε εγκρύνεται η απόθεςη και η
εργαςύα ό η διδακτορικό διατριβό εντϊςςεται ςτη ςυλλογό τησ «Γκρύζασ
Βιβλιογραφύασ» του Ψηφιακού Αποθετηρύου. Τότε και μόνο τότε
ενημερώνονται ηλεκτρονικϊ όλα τα εμπλεκόμενα μϋρη (βιβλιοθόκη,
φοιτητόσ/φοιτότρια, επιβλϋπων καθηγητόσ και η Γραμματεύα).


Η πλατφόρμα δημιουργεύ βεβαύωςη κατϊθεςησ τησ εργαςύασ η οπούα
επιςυνϊπτεται ςτο παραπϊνω ηλεκτρονικό μόνυμα.

Η υποςτηριζόμενη διαδικαςύα προςφϋρει ευελιξύα υλοπούηςησ ώςτε να
προςαρμόζεται καλύτερα ςτισ απαιτόςεισ των εμπλεκομϋνων.
Με το πϋρασ του επιλεγμϋνου και εγκεκριμϋνου χρονικού περιοριςμού το πλόρεσ
κεύμενο θα εύναι διαθϋςιμο ςε όλουσ.
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Σημεύωςη 1: τισ περιπτώςεισ περιοριςμού ελεύθερησ πρόςβαςησ ςτο πλόρεσ
κεύμενο, εύναι διαθϋςιμεσ μόνο οι βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ για τον ςυγγραφϋα
και το κεύμενο, η περύληψη του κειμϋνου και οι λϋξεισ κλειδιϊ.
Σημεύωςη 2: ε κϊθε περύπτωςη η ελεύθερη πρόςβαςη ςτο πλόρεσ κεύμενο
βοηθϊ

τα

Ιδρύματα

και

τουσ

ςυγγραφεύσ

να

αποκτόςουν

ϊμεςη

αναγνωριςιμότητα ςτην ερευνητικό τουσ παραγωγό και η χρόςη των
ερευνητικών αποτελεςμϊτων τουσ αυξϊνεται.
Σημεύωςη 3η: Η κατϊθεςη ςτο Ψηφιακό Αποθετόριο και η ελεύθερη πρόςβαςη
ςτο πλόρεσ κεύμενο προςτατεύει και κατοχυρώνει τουσ ςυγγραφεύσ από
κινδύνουσ λογοκλοπόσ.
Βόμα 3ο Ολοκλόρωςη τησ κατϊθεςησ και παραλαβό τησ βεβαύωςησ, από
το φοιτητό
Μετϊ την πϊροδο 3 (τριών) εργαςύμων ημερών από την ημϋρα κατϊθεςησ τησ
βεβαύωςησ – αύτηςησ ςτη βιβλιοθόκη και ανϊρτηςησ τησ εργαςύασ ςτο
αποθετόριο, ο φοιτητόσ/τρια πηγαύνει ςτη βιβλιοθόκη και λαμβϊνει
υπογεγραμμϋνο το ϋνα αντύγραφο τησ αύτηςησ – βεβαύωςησ, και το
προςκομύζει ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ τησ χολόσ του για να μπορεύ να
καταθϋςει αύτηςη ορκωμοςύασ.

