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Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο  της Βιβλιοθήκης του  Πανεπιστημίου Αιγαίου  
υλοποιήθηκε  στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 
ΕΣΠΑ 2007-2013: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» και τέθηκε σε 
λειτουργία το Νοέμβριο του 2015.  

 
 

Το Αποθετήριο αποτελεί βασική υποδομή για την κατάθεση, αρχειοθέτηση, 
τεκμηρίωση,  διατήρηση και ανάδειξη  των πρωτότυπων ηλεκτρονικών τεκμηρίων  
που παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας καθώς επίσης των 
ψηφιακών αντιγράφων σπανίων τεκμηρίων της συλλογής της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
 

Στο Αποθετήριο κατατίθενται: 
  
 
 Τεκμήρια Γκρίζας Βιβλιογραφίας (πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές και 

διδακτορικές διατριβές).  
 
 Ψηφιοποιημένες εφημερίδες ή αποδελτιωμένα αποκόμματα εφημερίδων.  

 
 Σπάνιο ψηφιοποιημένο υλικό από την συλλογή της Βιβλιοθήκης  
  



Διαδικασία Κατάθεσης τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας στο Ι.Α. 
 

Το λογισμικό κατάθεσης των διπλωματικών εργασιών των μελών της 
Ακαδημαϊκής Κοινότητας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατίθεται διαδικτυακά στην 
τοποθεσία:  

 
http://hellanicus.lib.aegean.gr 

 
 

 
 

Καθώς και μέσω της Πύλης  της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίους στην 
διεύθυνση :  
 

www.lib.aegean.gr 
 

 
 

Στη βάση  του Αποθετηρίου μπορούν να συνδεθούν τα μέλη της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς  και εξωτερικοί χρήστες μετά από την 
εγγραφή τους στην υπηρεσία.  

 
 
Πριν την έναρξη της διαδικασίας σύνδεσης με το Αποθετήριο, ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει γλώσσα (αγγλικά ή ελληνικά). 
 
 

  

http://hellanicus.lib.aegean.gr/
http://www.lib.aegean.gr/


Σύνδεση στο Αποθετήριο  HeLLANICUS 
 
 Από τις διαθέσιμες επιλογές για την σύνδεση στο Αποθετήριο, επιλέξτε  
«Χρήστες Πανεπιστημίου Αιγαίου».  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Στην συνέχεια εισάγετε το Όνομα χρήστη καθώς και τον Κωδικό σύνδεσης με 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

 

 

  



Στην οθόνη συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Τα πεδία 
με * αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αρχική σελίδα Ιδρυματικού Αποθετηρίου HeLLANICUS 
 

Από τις διαθέσιμες επιλογές  επιλέξτε,  αρχικά  το «Γκρίζα βιβλιογραφία», 
στην συνέχεια το «Είδος της διατριβής», ακολούθως το «Τμήμα» ή/και το 
«Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών». 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



Επιλέξτε  το «Υποβάλλετε ένα νέο τεκμήριο σε αυτή τη συλλογή».  

 

Φόρμα στοιχείων του τεκμηρίου 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω αναλύονται τα πεδία και παρέχονται οδηγίες για την συμπλήρωση τους. 

http://195.251.130.45/handle/11610/60/submit


Συμπλήρωση πεδίων 
 

Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.  

* Πεδίο «Είδος τεκμηρίου» 
 
 Από το μενού επιλέγετε το είδος της εργασίας/διατριβής.  

 

 
 

 Σε περίπτωση υποβολής εργασίας που συνοδεύεται από εφαρμογή, αρχείο 
video, ιστοσελίδα κτλ., ή η εργασία/διατριβή είναι αποκλειστικά σε μορφή 
οπτικοακουστικού υλικού, αυτό κατατίθεται και στις «Ειδικές Συλλογές», 
«Οπτικοακουστικό υλικό».  

 
* Πεδίο «Τίτλος» 

 
 Καταχωρείται ο πλήρης τίτλος της εργασίας/διατριβής όπως ακριβώς 

εμφανίζεται στη σελίδα τίτλου του έντυπου και του ψηφιακού τεκμηρίου. 
Παραλείπονται εισαγωγικά που πλαισιώνουν τον ίδιο τον τίτλο, εκτός εάν 
χρησιμοποιούνται ως σύμβολα που πλαισιώνουν μέρος του τίτλου.  

 Ο υπότιτλος χωρίζεται από τον τίτλο με άνω κάτω τελεία (:) εάν δεν υπάρχει 
άλλη στίξη.  

 
Πεδίο «Συμπληρωματικός/δευτερεύων τίτλος» 

 
 Καταχωρείται κάποιος τίτλος, επιπλέον του κύριου, εάν υπάρχει.  
 Καταχωρείται ο τίτλος της εφαρμογής, ή της ταινίας, ηχογράφησης, 

animation,  γενικότερα του συνοδευτικού υλικού της εργασίας, εφόσον 
υπάρχει. 

 
 

*Πεδίο «Ονόματα δημιουργών» 
 

 Καταχωρείται το επίθετο και το πλήρες όνομα του συγγραφέα.  
 Οι συγγραφείς θα πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά που εμφανίζονται 



στο τεκμήριο. 
 Συνοδευτικά του ονόματος όπως Dr., PhD, ή ιδιότητες παραλείπονται. 
 Προσθήκη επιπλέον ονομάτων γίνεται με το κουμπί «Add».  

 
 

Πεδίο «Θεματική Κατηγορία» 
 
 Tο πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό και μπορεί να μείνει κενό. 
 Από το μενού επιλέγεται η αγγλική γλώσσα.  
 Από το μενού επιλέγεται ο επιθυμητός υπερσύνδεσμος. Πρόκειται για 

ευρετήρια θεμάτων οπού ο χρήστης μπορεί να βρει τον επίσημο όρο που 
περιγράφει το θέμα της εργασίας.  

 Κάθε θέμα καταχωρείται με το κουμπί «Add».  
 

 
*Πεδίο «Λέξεις-Κλειδιά» 

 
 Στο πεδίο καταχωρούνται οι λέξεις που περιγράφουν καλύτερα το θέμα της 

εργασίας/διατριβής.  
 Κάθε λέξη-κλειδί καταχωρείται με το κουμπί «Add».  
 Από το μενού επιλέγεται η γλώσσα.  
 Λέξη-κλειδί μπορεί να αποτελεί και μια φράση όπως: Environmental policy, 

Time-series calculations, Chemical oceanography. 
 Συνιστάται να δίνονται τρείς λέξεις/φράσεις-κλειδιά στα ελληνικά, τρείς στα 

αγγλικά. 
 
 

*Πεδίο «Γλώσσα τεκμηρίου» 
 
 Από το μενού επιλέγεται  η γλώσσα στην οποία έχει γραφτεί το κείμενο της 

εργασίας/διατριβής.  
 
 

*Πεδίο «Δικαιώματα πρόσβασης στο τεκμήριο» 
 
 Από το μενού επιλέγεται η πολιτική πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της 

εργασίας/διατριβής.  
 Αποκλεισμός πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εργασίας (embargo) 

μπορεί να επιλεγεί σε επόμενο βήμα,  κατά το ανέβασμα του αρχείου. 
 Η επιλογή πρέπει να είναι ίδια με αυτή που υπάρχει στο υπογεγραμμένο 

«Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιοποίησης ηλεκτρονικού 
υλικού».  

 



*Πεδίο «Ίδρυμα και Σχολή/Τμήμα του υποβάλλοντος» 
 
 Είναι προεπιλεγμένο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 
 

Στο σημείο αυτό υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της εγγραφής 
ώστε να υποβληθεί αργότερα. Για να συνεχιστεί η διαδικασία επιλέξτε   το «Επόμενο» 
για την μετάβαση στην επόμενη σελίδα.  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
*Πεδίο «Ημερομηνία ολοκλήρωσης εργασίας» 

 
 Στο πεδίο καταχωρείται το Έτος και προαιρετικά, ο Μήνας/Ημερομηνία, 

όπως αναγράφονται στην σελίδα τίτλου της εργασίας/διατριβής. 
 

 
*Πεδίο «Περίληψη» 

 
 Επιλέγεται η γλώσσα της περίληψης (ελληνική ή αγγλική). 
 Η περίληψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 λέξεων και όχι περισσότερο 

από 1 σελίδα. 
 Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης κειμένου περίληψης και στην αγγλική 

γλώσσα. Σε αυτή την περίπτωση επιλέξτε  το «Add» προκειμένου να είναι 
επιτυχής η πρώτη καταχώρηση, στην συνέχεια  επιλέξτε ως γλώσσα  τα 
αγγλικά και προσθέστε  το νέο κείμενο.  

 Η περίληψη στα αγγλικά δεν είναι υποχρεωτική.  
 

 
*Πεδίο «Όνομα επιβλέποντος» 

 
 Καταχωρείται ο επιβλέπων καθηγητής. Ισχύουν οι ίδιοι  κανόνες για την 

καταχώρηση του ονόματος όπως αυτοί που αναφέρονται ανωτέρω στο 
πεδίο ««Ονόματα δημιουργών»   

 Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι επιβλέποντες, καταχωρούμε 
τα ονόματα με την σειρά που  αναφέρονται στην σελίδα τίτλου. 

 Κάθε όνομα καταχωρείται με το κουμπί «Add».  
 



Πεδίο «Εξεταστική επιτροπή» 
 
 Καταχωρούνται τα ονόματα των διδασκόντων-μελών που αποτελούν την 

εξεταστική επιτροπή. 
 Στην περίπτωση που ο επιβλέπων είναι και  μέλος της  εξεταστικής επιτροπής 

αναφέρεται και στην εξεταστική επιτροπή.  
 Ισχύουν  οι ίδιοι  κανόνες για την καταχώρηση του ονόματος όπως αυτοί που 

αναφέρονται ανωτέρω στο πεδίο ««Ονόματα δημιουργών»   
 Κάθε όνομα καταχωρείται με το κουμπί «Add».  

 
 
*Πεδίο «Εκδίδον ίδρυμα»  

 
 Είναι προεπιλεγμένο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σε άλλη περίπτωση επιλέγετε 

το κατάλληλο Ίδρυμα από την λίστα. 
 

 
*Πεδίο «Εκδίδουσα Σχολή / Τμήμα» 
 

 Από το μενού επιλέγεται η Σχολή και Τμήμα του Ιδρύματος στο οποίο 
εκπονήθηκε η εργασία. Παράδειγμα: Σχολή Περιβάλλοντος / Τμήμα 
Περιβάλλοντος. 

 
 

 Πεδίο «Αριθμός σελίδων» 
 
 Καταχωρείται ο αριθμός σελίδων της εργασίας με την μορφή: 162 σ.  

 
 

  Πεδίο «Συμπληρωματικά σχόλια» 
 
 Πεδίο ελεύθερου κειμένου.  
 Αναφέρονται τυχόν ιδιαιτερότητες σχετικά με την εργασία, σχόλια για 

κάποιο συνοδευτικό υλικό κ.α. 
 Στην περίπτωση που το Ίδρυμα δεν είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή η 

εργασία έγινε στα πλαίσια συνεργασίας με κάποιο άλλο Ίδρυμα, 
συμπληρώστε το πεδίο αυτό με το αντίστοιχο Ίδρυμα, Σχολή και το Τμήμα. 

 Από το μενού, επιλέγεται η γλώσσα του κειμένου.  
 
 

Πεδίο «Χορηγός»  
 
 Μια δήλωση σχετική με πιθανούς χορηγούς που χρηματοδότησαν την εκπόνηση 

της εργασίας (π.χ. μέσω χορήγησης υποτροφίας).  



Πολιτική πρόσβασης  
 

Τα παρακάτω πεδία αφορούν την πολιτική πρόσβασης στο κείμενο της 
εργασίας/διατριβής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 δεν προτείνεται η επιλογή «Μη αναζητήσιμο αρχείο», γιατί στην περίπτωση 

αυτή το αρχείο δεν είναι αναζητήσιμο.  
 Από το μενού καθορίζεται  το κοινό που μπορεί να έχει πρόσβαση στο 

τεκμήριο.  
 Υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού της πρόσβασης στην εργασία/διατριβή 

για ορισμένο χρονικό διάστημα.  
 Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης διαφορετικής πολιτικής πρόσβασης με την 

πάροδο του χρόνου.  
 Με το κουμπί «Επιβεβαίωση πολιτικής» καταχωρείται η επιλογή.  

 



Ανέβασμα αρχείου-ων 
 

 
 
  

 Με το κουμπί «Επιλογή αρχείου» ανοίγει παράθυρο διαλόγου στο οποίο 
ζητείται ο δρόμος (path) που βρίσκεται αποθηκευμένο το αρχείο (τοπικός 
δίσκος, USB, CD/DVD).  

 Εάν επιλεγεί λάθος αρχείο υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της επιλογής με 
το κουμπί «Αφαίρεση επιλεγμένων αρχείων». 

 Στην συνέχεια επιλέξτε το «Ανέβασμα αρχείου» έτσι ώστε να ολοκληρωθεί 
με επιτυχία η επισύναψη του.  

 Στο πλαίσιο «Περιγραφή αρχείου» δίνεται μια σύντομη περιγραφή για το 
περιεχόμενο του αρχείου, χωρίς όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό. 
Παραδείγματα: Δημοσιευμένο άρθρο, Πίνακες δεδομένων, Παραρτήματα 
χαρτών. 

 
 

Αναθεώρηση υποβολής 
 

Στο στάδιο αυτό υπάρχει η δυνατότητα επισκόπησης των στοιχείων. Στην 
περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, με το κουμπί «Διορθώστε» γίνεται 
επιστροφή στην αντίστοιχη φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων.  

 
 

 



Επιλογές άδειας  
 

Στα τελευταία στάδια υποβολής της εργασίας/διατριβής υπάρχει η 
δυνατότητα κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων του αρχείου με προσθήκη 
άδειας, τύπου Creative Commons. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις 
υπάρχουν στην επίσημη ελληνική ιστοσελίδα:  

 
http://creativecommons.gr/ 

 
Η Creative Commons είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην 

επέκταση του εύρους των πνευματικών έργων που είναι διαθέσιμα για να βασιστούν 
σε αυτά και άλλα έργα και να μοιραστούν νόμιμα. 

 
 
 Κοινά: Αναφέρεται σε έργα που ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα και δεν 

δεσμεύονται από γνωστούς περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας.  
 CC0: Εάν είστε δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας ή πνευματικών 

δικαιωμάτων και επιθυμείτε να αποποιηθείτε των δικαιωμάτων σας επί του 
έργου παγκοσμίως. 

 Creative Commons: Με την άδεια των Creative Commons μπορείτε να 
επιλέξετε αν θα επιτρέπονται εμπορικές χρήσεις του έργου σας και αν Θα 
επιτρέψετε τροποποιήσεις στο έργο σας. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή Share 
Alike σημαίνει: Αν τροποποιηθεί, μετατραπεί ή να χρησιμοποιηθεί το υλικό 
σας για τη δημιουργία νέου υλικού, αυτό θα πρέπει να διανέμεται με  άδεια 
ίδια  με την δική σας. 

 
 

 
  
 
 

http://creativecommons.gr/


 
Στην περίπτωση που επιλεγεί «Κοινό» ή «Δεν επιλέχθηκαν άδειες creative 

commons» ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει με το κουμπί «Επόμενο».  
 

 

Ολοκλήρωση υποβολής 
 

Στο τελευταίο στάδιο της υποβολής και για να μπορεί η βάση δεδομένων 
HELLANICUS να αναπαράγει, μεταφράσει, να δημοσιεύσει και να διανείμει τα 
στοιχεία της υποβολής καθώς και το ψηφιακό υλικό, είναι απαραίτητο να 
συμφωνήσετε με τους όρους άδειας διανομής (βλ. παράρτημα). 

 
Τέλος,  χορηγείται η άδεια με την επιλογή «Χορηγώ την άδεια» και μετά 

επιλέγετε «Ολοκλήρωση υποβολής».  
 

  



Παράρτημα 
 
Ακολουθεί το κείμενο της άδειας διανομής.  
 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι :  

1. Είμαι ο δημιουργός της παραπάνω εργασίας και ο νόμιμος κάτοχος των 
πνευματικών δικαιωμάτων της. 

 2. Η εργασία μου έχει εκπονηθεί με σεβασμό και σε συμμόρφωση με τις αρχές 
της έρευνας, δεν προκύπτει από λογοκλοπή ή νοθευμένη έρευνα. Δεν 
προσβάλει πνευματικά δικαιώματα άλλων δημιουργών. Όπου υφίστανται 
δικαιώματα άλλων δημιουργών/προσώπων έχει γίνει εκκαθάριση αυτών, 
δηλαδή έχουν διασφαλισθεί όλες οι αναγκαίες άδειες χρήσης ή η χρήση αυτών 
είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το σύστημα περιορισμών του δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν. 2121/1993 όπως ισχύει.  

3. Εφόσον στην κατατεθειμένη εργασία μου έχω συμπεριλάβει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων, δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω 
συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία (ν. 2472/1997 για 
την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως ισχύει), και φέρω αποκλειστικά τη σχετική ευθύνη για τυχόν 
παραβιάσεις της νομοθεσίας.  

4. Δηλώνω και βεβαιώνω ότι η εργασία έχει εκπονηθεί με σεβασμό σε 
απόρρητα που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

5. Καταθέτω στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου την εργασία μου σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ως ένα ενιαίο αρχείο και περίληψη της σε 
ελληνική και (προαιρετικά) αγγλική γλώσσα με σκοπό να ενταχθεί στο 
Ιδρυματικό Αποθετήριο. 

 6. Παραχωρώ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου το μη-αποκλειστικό δικαίωμα 
δημοσίευσης και διάθεσης της ηλεκτρονικής μορφής της εργασίας μου διεθνώς, 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται για 
εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση μη κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα.  

7. Η παραχώρηση του παραπάνω δικαιώματος δεν έρχεται σε σύγκρουση με 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων.  

8. Η Βιβλιοθήκη δεν ασκεί κανενός είδους επιμέλεια ή να επιφέρει οποιαδήποτε 
τροποποίηση στο περιεχόμενο της εργασίας μου και ως δημιουργός 
αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη του περιεχομένου της.  

9. Γνωρίζω ότι το έντυπο του έργου που κατατίθεται θα ενταχθεί σε ειδική 
συλλογή περιορισμένου δανεισμού της Βιβλιοθήκης ενώ το ψηφιακό τεκμήριο 
θα συμπεριληφθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
θα είναι άμεσα προσβάσιμο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
συναινώ σε αυτό.  



10. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου μπορεί να διατηρεί περισσότερα 
από ένα ψηφιακά αντίγραφα της εργασίας μου και να μεταφέρει την ηλεκτρονική 
μορφή της σε άλλο μέσο ή μορφή για λόγους ασφάλειας, συντήρησης και 
διατήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στο 
περιεχόμενο.  

11. Επιπλέον έχοντας ενημερωθεί για την προαιρετική επιλογή να 
παραχωρηθεί το πνευματικό μου έργο με άδεια Creative Commons. 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Είμαι σύμφωνος με τις επιλογές σχετικά με τη διάθεση και την πρόσβαση στο 
ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας μου, όπως και τη δυνατότητα αποκλεισμού 
πρόσβασης (embargo) κατά την υποβολή της εργασίας μου στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο. 

Η Δημόσια άδεια που παραχωρώ ισχύει από την ίδια ημέρα με εκείνη της 
διάθεσης του πνευματικού μου έργου στο Ψηφιακό Αποθετήριο του 
Πανεπιστήμιου Αιγαίου. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 
 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την άδεια επικοινωνήστε με τους διαχειριστές 
του Ιδρυματικού Αποθετηρίου HELLANICUS. 
 

Email: Hellanicus@lib.aegean.gr  
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