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Η αθνινπζνύκελε πνιηηηθή ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε ηεο Γθξίδαο Βηβιηνγξαθίαο δηακνξθώζεθε κε
απόθαζε ηεο πγθιήηνπ (22αο-9-2016 / Αξ. Κεληξηθνύ Πξ: 1617006790 θαη 29εο11-2016 / Αξ. Κεληξηθνύ Πξ.: 1617011856).
Παξά ηελ ύπαξμε νξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ πεξηνξηζκνύ ζηελ πξόζβαζε ηνπ πιήξνπο
θεηκέλνπ ησλ κεηαπηπρηαθώλ δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαη δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ,
ην Παλεπηζηήκην ππνζηεξίδεη θαη ελζαξξύλεη ηελ επηινγή ηεο ειεύζεξεο θαη
απξόζθνπηεο πξόζβαζεο ζην πεξηερόκελν, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην τήθιζμα ηηρ
71ηρ Σςνόδος Ππςηάνευν και Πποέδπυν Γ.Δ. ηυν Δλληνικών Πανεπιζηημίυν
(http://www.synodos-aei.gr/announcements.html ) θαζώο θαη ηε Γιακήπςξη
ηος Βεπολίνος για ηην Ανοισηή Ππόζβαζη ζηη Γνώζη ηυν Θεηικών και
Ανθπυπιζηικών
Δπιζηημών
(https://openaccess.mpg.de/67671/BerlinDeclaration_gr.pdf) θαη ηε Γιακήπςξη
ηηρ Βοςδαπέζηηρ για ηην Ανοικηή Ππόζβαζη
(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/greektranslation-1 ).

3

4

Γιαδικαζία καηάθεζηρ ζηο Ψηθιακό Αποθεηήπιο «Πέπγαμορ»
ηηρ πηςσιακήρ επγαζίαρ (όπος πποβλέπεηαι ςποσπευηική εκπόνηζη),
ηηρ μεηαπηςσιακήρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ και ηηρ διδακηοπικήρ
διαηπιβήρ ζύμθυνα με ηην απόθαζη ηηρ Σςγκλήηος ηηρ 29ηρ-11-2016
(αξ. Κεληξηθνύ Πξ.: 1617011856)

Η δηαδηθαζία, πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ, απνηειείηαη από ηα βήκαηα
πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ν θνηηεηήο, ε γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ε Βηβιηνζήθε
θαζώο θαη πεξηγξαθή ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν
θνηηεηήο γηα ηελ αλάξηεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην ςεθηαθό απνζεηήξην.
Αναλςηικά:
Βήμα 1ο Έγκπιζη επγαζίαρ και παπαλαβή ενηύπος από ηη Γπαμμαηεία ηος
Τμήμαηορ.
Μεηά ηελ έγθξηζε θαη βαζκνιόγεζε ηεο εξγαζίαο, νη θνηηεηέο ιακβάλνπλ από ηε
γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηεο ρνιήο ηνπο, έληππν (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα) ζε 2
αληίγξαθα, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη:
1 Βεβαίσζε έγθξηζεο ηεο εξγαζίαο ή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο
2α. Τπεύζπλε δήισζε θαηάζεζεο ηνπ ζπγγξαθέα κε ηελ νπνία παπασυπεί ζηε
Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθόξεζεο (ΒΚΠ) ηη μη αποκλειζηική άδεια διάθεζηρ
ηεο εγθξηζείζαο πξνπηπρηαθήο εξγαζίαο, κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ππεύζπλε δήισζε θαηάζεζεο ζην
Ψεθηαθό Απνζεηήξην ελόο πηζηνύ αληηγξάθνπ ζε κνξθή pdf.
2β. Γήισζε πηζαλνύ ρσξνηαμηθνύ πεξηνξηζκνύ ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν,
κόλν εληόο ηνπ δηθηύνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ή πεξηνξηζκνύ ηεο πξόζβαζεο ζην
πιήξεο θείκελν γηα 6 κήλεο ή γηα έλα ρξόλν. ε πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο επηζπκεί
ηελ κε πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν γηα δηάζηεκα ελόο ρξόλνπ, δηόηη ζπληξέρνπλ
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εηδηθνί ιόγνη, θαηαζέηεη αίηεζε πξνο ηε βηβιηνζήθε ζηελ νπνία επεμεγεί αλαιπηηθά
ηνπο ιόγνπο θαη επηιέγεη, ζηο ένηςπο, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο
θείκελν γηα έλα ρξόλν (αθοπά μόνο ηιρ μεηαπηςσιακέρ διπλυμαηικέρ επγαζίερ).
2γ. Γήισζε πηζαλνύ ρσξνηαμηθνύ πεξηνξηζκνύ ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν
κόλν εληόο ηνπ δηθηύνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο ή ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ σο πξνο ηελ
πξνζβαζηκόηεηα ησλ ρξεζηώλ ζην πιήξεο θείκελν κέρξη 36 κήλεο. ε πεξίπησζε πνπ
ν θνηηεηήο επηζπκεί ηελ κε πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν
ησλ 36 κελώλ, δηόηη ζπληξέρνπλ εηδηθνί ιόγνη, θαηαζέηεη αίηεζε πξνο ηε βηβιηνζήθε
ζηελ νπνία επεμεγεί αλαιπηηθά ηνπο ιόγνπο θαη επηιέγεη, ζηο ένηςπο, ηνλ πεξηνξηζκό
ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν γηα 60 κήλεο ή γηα εμαηξεηηθνύο ιόγνπο ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν ρσξίο ρξνληθό όξην. (αθοπά μόνο ηιρ
διδακηοπικέρ διαηπιβέρ).
3. Αίηεζε πξνο ηε βηβιηνζήθε γηα ηνλ έιεγρν νξζήο ζπκπιήξσζεο ησλ ππνρξεσηηθώλ
ζηνηρείσλ θαη επηηπρνύο αλάξηεζεο ζην ςεθηαθό απνζεηήξην.
Οη θνηηεηέο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ και ηα δύο ανηίγπαθα ηνπ πξναλαθεξζέληνο
εγγξάθνπ ζηε βηβιηνζήθε, λα ππνγξάςνπλ ηηο πξναλαθεξόκελεο ππεύζπλεο δειώζεηο
θαη λα αλαξηήζνπλ ππνρξεσηηθά ηελ εξγαζία ζην Ψεθηαθό Απνζεηήξην ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ καο ην νπνίν έρεη ηελ νλνκαζία «Πέξγακνο» θαη βξίζθεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαη Κέληξνπ Πιεξνθόξεζεο
www.lib.uoa.gr, ή απεπζείαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ςεθηαθνύ απνζεηεξίνπ
pergamos.lib.uoa.gr. ηελ ηζηνζειίδα, νη θνηηεηέο, ζα βξνπλ θαη νδεγίεο γηα ηελ
αλάξηεζε ζην Ψεθηαθό Απνζεηήξην.
Βήμα 2ο Τα βήμαηα ποήρ επγαζίαρ, ηος θοιηηηή, καηά ηη διαδικαζία ανάπηηζηρ
ηηρ επγαζίαρ ζηην πλαηθόπμα ηος Ψηθιακού Αποθεηηπίος και οι ενέπγειερ ηηρ
Βιβλιοθήκηρ:


Ο θνηηεηήο επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηόηνπν ηεο πιαηθόξκαο: pergamos.lib.uoa.gr



Δπηιέγεη ην ζύλδεζκν «Πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο»



Δπηιέγεη ην ζπλδέζκν/πιήθηξν "Δίζνδνο". Με ηνλ ηξόπν απηό γίλεηαη
πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε κέζσ ηνπ Κέληξνπ Γηθηύνπ ηνπ ΔΚΠΑ, γη’ απηό θαη
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είλαη

απαπαίηηηο οι

θοιηηηέρ/ηπιερ να

έσοςν

ενεπγό

ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηο ΔΚΠΑ ώζηε λα

λογαπιαζμό

κπνξνύλ λα έρνπλ

πξόζβαζε ζε πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο / δηαδηθαζίεο.
Πποζοσή: Ο λογαπιαζμόρ θα ππέπει να είναι οπθά ζςνδεδεμένορ με ηο
Τμήμα ή ηην Καηεύθςνζη ηος ΠΜΣ πος παπακολοςθεί ο θοιηηηήρ/ηπια.


Μεηά ηελ επηηπρή είζνδν ηνπ ρξήζηε, εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ινγαξηαζκνύ ηνπ/ηεο θαη νη δηαζέζηκεο επηινγέο ππεξεζηώλ. Αλ έρεη δηθαίσκα
θαηάζεζεο εξγαζίαο, επηιέγεη ην ζύλδεζκν "Ηιεθηξνληθή Καηάζεζε" όπνπ
κεηαθέξεηαη ζε λέα ζειίδα, ζηελ νπνία κπνξεί λα μεθηλήζεη ξεηά ηε δηαδηθαζία
θαηάζεζεο επηιέγνληαο ην πιήθηξν «Έλαξμε θαηάζεζεο» (ζε θάζε βήκα ηεο
δηαδηθαζίαο εληόο ηεο πιαηθόξκαο, παξέρνληαη ζαθείο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο).



Ο/Η θνηηεηήο/ηξηα, θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ θαηάιιεινπ
απνγξαθηθνύ δειηίνπ, κπνξεί λα απνζεθεύεη πξνζσξηλά ην δειηίν κέρξη θαη ηελ
νξηζηηθή ππνβνιή ηνπ.



Ο/Η θνηηεηήο/ηξηα πνπ θαηαζέηεη μεηαπηςσιακή διπλυμαηική επγαζία θαη
ζέιεη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν έρεη ηξεηο επηινγέο:

1. Πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν κόλν εληόο ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΔΚΠΑ.
2. Πεξηνξηζκό ζηελ πξόζβαζε ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ γηα 6 κήλεο.
3. Να επηιέμεη ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ πξόζβαζε ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ γηα 6 κήλεο
θαη λα θαηαζέζεη αίηεζε ζηε βηβιηνζήθε, όπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη
εηδηθνί ιόγνη γηα πεξηνξηζκό ζηελ πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν γηα ένα
σπόνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε βηβιηνζήθε πξνσζεί ηηο αηηήζεηο ζην
Δθνξεπηηθό πκβνύιην ηεο νηθίαο Βηβιηνζήθεο ηεο ρνιήο θαη αλ εγθξηζεί ε
αίηεζε ηόηε και μόνο ηόηε η Βιβλιοθήκη επηιέγεη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
εξγαζίαο γηα έλα ρξόλν. ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο αίηεζεο από ην
Δθνξεπηηθό πκβνύιην, ε εξγαζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνύ
πεξηνξηζκνύ ησλ 6 κελώλ ζα είλαη δηαζέζηκε πξνο όινπο.


Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο πνπ θαηαζέηεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ζέιεη ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν, έρεη ηηο εμήο επηινγέο:
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1. Πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν κόλν εληόο ηνπ δηθηύνπ ηνπ ΔΚΠΑ.
2. Πεξηνξηζκόο ηεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο θείκελν γηα 12 μήνερ, γηα 18
μήνερ, ή γηα 36 μήνερ. ηελ ηειεπηαία επηινγή θαηαζέηεη εγγξάθσο ζηε
Βηβιηνζήθε ηνπο ιόγνπο πνπ επηζπκεί ηε κε πξόζβαζε ζην πιήξεο
θείκελν.
3. Να επηιέμεη κελ ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ πξόζβαζε ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ γηα
36 μήνερ αιιά λα θαηαζέζεη αίηεζε ζηε βηβιηνζήθε, όπνπ ζα αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά νη εηδηθνί ιόγνη γηα πεξηνξηζκό ζηελ πξόζβαζε ζην πιήξεο
θείκελν γηα 60 μήνερ. ηελ πεξίπησζε απηή ε βηβιηνζήθε πξνσζεί ηελ
αίηεζε ζην Δθνξεπηηθό πκβνύιην ηεο νηθίαο Βηβιηνζήθεο ηεο ρνιήο θαη
αλ εγθξηζεί, ηόηε και μόνο ηόηε ε Βηβιηνζήθε επηιέγεη ηνλ πεξηνξηζκό ηεο
εξγαζίαο γηα 60 κήλεο. ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο αίηεζεο από ην
Δθνξεπηηθό πκβνύιην, ε εξγαζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνύ
πεξηνξηζκνύ ησλ 36 κελώλ ζα είλαη δηαζέζηκε πξνο όινπο.
4. Να επηιέμεη κελ ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ πξόζβαζε ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ γηα
36 μήνερ αιιά λα θαηαζέζεη αίηεζε ζηε βηβιηνζήθε, όπνπ ζα αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά νη εμαηξεηηθνί ιόγνη γηα πεξηνξηζκό ζηελ πξόζβαζε ζην πιήξεο
θείκελν συπίρ σπονικό όπιο. ηελ πεξίπησζε απηή ε βηβιηνζήθε πξνσζεί
ηελ αίηεζε ζην Δθνξεπηηθό πκβνύιην ηεο νηθείαο Βηβιηνζήθεο ηεο
ρνιήο θαη αλ εγθξηζεί, ηόηε και μόνο ηόηε ε Βηβιηνζήθε επηιέγεη ηνλ
πεξηνξηζκό ηεο εξγαζίαο, ρσξίο ρξνληθό όξην. ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο
αίηεζεο από ην Δθνξεπηηθό πκβνύιην, ε εξγαζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ησλ 36 κελώλ ζα είλαη δηαζέζηκε πξνο όινπο.


Μεηά ηελ ππνβνιή ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα, ελεκεξώλεηαη γηα ηελ θαηάζεζε ηεο
εξγαζίαο, κε e-mail.



Η ππνβιεζείζα εξγαζία ειέγρεηαη σο πξνο ηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζηα
ππνρξεσηηθά πεδία (κεηαδεδνκέλα ηεθκεξίσζεο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ςεθηαθνύ
πιηθνύ ζε κνξθή pdf) από ην πξνζσπηθό ηεο βηβιηνζήθεο. Σν αξρείν δεν
πξέπεη λα είλαη θιεηδσκέλν θαη λα είλαη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.
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Μεηά ηνλ έιεγρν, από ηε βηβιηνζήθε, ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ππνρξεσηηθώλ
πεδίσλ κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνηρεία θαη ηελ αλάξηεζε ηεο εξγαζίαο ζε κνξθή
pdf,

αν

διαπιζηυθούν

λάθη

ηόηε

ενημεπώνεηαι,

με

e-mail,

ο

θοιηηηήρ/θοιηήηπια και διοπθώνει ή ζςμπληπώνει ηα πποβλεπόμενα
ζηοισεία και επαναλαμβάνει ηην ανάπηηζη. Όηαλ δηαπηζησζεί από ηε
Βηβιηνζήθε ε νξζή ζπκπιήξσζε θαη αλάξηεζε ηεο εξγαζίαο ή δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο, ηόηε εγθξίλεηαη ε απόζεζε θαη ε εξγαζία ή ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή
εληάζζεηαη ζηε ζπιινγή ηεο «Γθξίδαο Βηβιηνγξαθίαο» ηνπ Ψεθηαθνύ
Απνζεηεξίνπ. Τόηε και μόνο ηόηε ελεκεξώλνληαη ειεθηξνληθά όια ηα
εκπιεθόκελα κέξε (βηβιηνζήθε, θνηηεηήο/θνηηήηξηα, επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη
ε Γξακκαηεία).


Η πιαηθόξκα δεκηνπξγεί βεβαίσζε θαηάζεζεο ηεο εξγαζίαο ε νπνία
επηζπλάπηεηαη ζην παξαπάλσ ειεθηξνληθό κήλπκα.

Η

ππνζηεξηδόκελε

δηαδηθαζία

πξνζθέξεη

επειημία

πινπνίεζεο

ώζηε

λα

πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ζηηο απαηηήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Με ην πέξαο ηνπ επηιεγκέλνπ θαη εγθεθξηκέλνπ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ ην πιήξεο
θείκελν ζα είλαη δηαζέζηκν ζε όινπο.
Σημείυζη 1: ηηο πεξηπηώζεηο πεξηνξηζκνύ ειεύζεξεο πξόζβαζεο ζην πιήξεο
θείκελν, είλαη δηαζέζηκεο κόλν νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηνλ ζπγγξαθέα θαη ην
θείκελν, ε πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ θαη νη ιέμεηο θιεηδηά.
Σημείυζη 2: ε θάζε πεξίπησζε ε ειεύζεξε πξόζβαζε ζην πιήξεο θείκελν βνεζά
ηα Ιδξύκαηα θαη ηνπο ζπγγξαθείο λα απνθηήζνπλ άκεζε αλαγλσξηζηκόηεηα ζηελ
εξεπλεηηθή ηνπο παξαγσγή θαη ε ρξήζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπο
απμάλεηαη.
Σημείυζη 3η: Η θαηάζεζε ζην Ψεθηαθό Απνζεηήξην θαη ε ειεύζεξε πξόζβαζε ζην
πιήξεο θείκελν πξνζηαηεύεη θαη θαηνρπξώλεη ηνπο ζπγγξαθείο από θηλδύλνπο
ινγνθινπήο.
Βήμα 3ο Ολοκλήπυζη ηηρ καηάθεζηρ και παπαλαβή ηηρ βεβαίυζηρ, από ηο
θοιηηηή
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Μεηά ηελ πάξνδν 3 (ηξηώλ) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο
βεβαίσζεο – αίηεζεο ζηε βηβιηνζήθε θαη αλάξηεζεο ηεο εξγαζίαο ζην απνζεηήξην, ν
θνηηεηήο/ηξηα πεγαίλεη ζηε βηβιηνζήθε θαη λαμβάνει ςπογεγπαμμένο ηο ένα
ανηίγπαθο ηεο αίηεζεο – βεβαίσζεο, θαη ην πξνζθνκίδεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο ηεο ρνιήο ηνπ γηα λα κπνξεί λα θαηαζέζεη αίηεζε νξθσκνζίαο.

