
 

  
 

Διαδικασία υποβολής μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 

στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος»  

από 1η/6/2020 

 

Στο πλαίσιο επαναλειτουργίας της Βιβλιοθήκης Επιστημών Υγείας υπό τους περιορισμούς 

των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID 19, η διαδικασία που 

θα ακολουθείται για την υποβολή των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο 

Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» από 1η/6/2020 είναι η εξής: 

 

Α. Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας οι φοιτητές θα λαμβάνουν 

από τη Γραμματεία του ΠΜΣ έντυπο που περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Βεβαίωση επιτυχούς διεκπεραίωσης της διπλωματικής εργασίας υπογεγραμμένη από 

τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τη Γραμματεία του ΠΜΣ 

2. α. Υπεύθυνη δήλωση του συγγραφέα με την οποία παραχωρεί στη Βιβλιοθήκη και 

Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εγκριθείσας, 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μέσω του διαδικτύου και υπεύθυνη δήλωση 

κατάθεσης στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ενός πιστού αντιγράφου σε μορφή PDF. 

β. Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης άμεσης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μέσω 

του διαδικτύου ή περιορισμού της πρόσβασης μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ ή 

περιορισμού της πρόσβασης για 6 μήνες. Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ο συγγραφέας 

μπορεί να επιλέξει περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 12 μήνες.  

Στην περίπτωση που ο συγγραφέας δηλώσει περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες 

κείμενο για 12 μήνες καταθέτει σχετικό αίτημα προς τη Βιβλιοθήκη, όπου επεξηγεί 

αναλυτικά τους λόγους, το οποίο υπογράφεται τόσο από τον ίδιο όσο και από τον 

Επιβλέποντα Καθηγητή (βλέπε υπόδειγμα 3). Το αίτημα εξετάζεται από το Εφορευτικό 

Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και σε περίπτωση απόρριψής του θα ισχύσει ο περιορισμός 

των 6 μηνών. 

Το υπόδειγμα 3 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης 

(http://healthsci.lib.uoa.gr/sylloges/idrymatiko-apothetirio-psifiaki-bibliothiki-

pergamos/ypodeigmata-entypon.html) 

 

2. Στη συνέχεια οι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν οι ίδιοι την εργασία 

τους ηλεκτρονικά στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» με τη διαδικασία της αυτό-

απόθεσης (https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/login.html). Για το σκοπό αυτό, οι 

φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν ενεργό ακαδημαϊκό λογαριασμό e-mail 

στο ΕΚΠΑ ώστε να  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες (αν 

δεν διαθέτουν λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσουν, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο 

http://webadm.uoa.gr ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν στο Κέντρο 

https://acrobat.adobe.com/gr/en/why-adobe/about-adobe-pdf.html
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/login.html
http://webadm.uoa.gr/


Λειτουργίας Δικτύου του ΕΚΠΑ στο τηλ. 210-7275600). Οδηγίες σχετικά με την υποβολή 

των διπλωματικών εργασιών υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης 

http://healthsci.lib.uoa.gr (Συλλογές > Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακή Βιβλιοθήκη 

«Πέργαμος»). 

 

3. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της εργασίας, οι φοιτητές οφείλουν να αποστείλουν το 

προαναφερθέν έντυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο email της Βιβλιοθήκης 

(epistigias@lib.uoa.gr) (σκαναρισμένο ή σε ευδιάκριτη φωτογραφία) ώστε να γίνει ο 

απαραίτητος έλεγχος από το προσωπικό για την έγκριση της υποβολής.  

Οι φοιτητές θα λαμβάνουν στο email που έχουν καταχωρήσει στο αποθετήριο ενημερώσεις 

σχετικά με την πορεία της διαδικασίας, καθώς και για την έγκριση της υποβολής, οπότε και 

θα ειδοποιηθούν να προσκομίσουν στη Βιβλιοθήκη το έντυπο που έχουν αποστείλει 

ηλεκτρονικά προκειμένου να λάβουν υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τη βεβαίωση 

ηλεκτρονικής κατάθεσης σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο προορίζεται για προσωπική 

τους χρήση και το άλλο οφείλουν να  το προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ ως 

προαπαιτούμενο για την ορκωμοσία τους.  

 

Επισημαίνεται ότι, λόγω των περιοριστικών μέτρων η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 

των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» δεν 

είναι δυνατή προς το παρόν από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο χώρο της 

Βιβλιοθήκης, ωστόσο το προσωπικό είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή 

κάθε δυνατής βοήθειας και σχετικής πληροφορίας (Τρόποι επικοινωνίας: με email: 

epistigias@lib.uoa.gr, τηλεφωνικά: 210-7461400).  

 


