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1. Εισαγωγή 

1.1 Ιδρυματικά καταθετήρια – Institutional Repositories 

Ως ιδρυματικό καταθετήριο ορίζεται το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει ένα 

πανεπιστήμιο στα μέλη του για τη διαχείριση και διάχυση του ψηφιακού 

περιεχομένου που δημιουργείται από το ίδιο το πανεπιστήμιο και τα μέλη του. 

Συγκεκριμένα, είναι ένας δικτυακός τόπος ψηφιακών βάσεων, στις οποίες 

συλλέγεται, διαφυλάσσεται και διαδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή ολόκληρη η 

πνευματική παραγωγή του πανεπιστημίου και των μελών του. Αυτές οι ψηφιακές 

βάσεις δεδομένων παρέχουν ελεύθερα πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε ακαδημαϊκό, 

ερευνητικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο (πλήρη κείμενα και μεταδεδομένα). Στην 

περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων, το περιεχόμενο 

αυτό μπορεί να είναι και ελεγχόμενο. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ιστορία των ιδρυματικών καταθετηρίων ξεκινάει στις 

αρχές της δεκαετίας του ΄90 στις ΗΠΑ, όπου γίνονται οι πρώτες οργανωμένες 

προσπάθειες με τη δημιουργία του δικτυακού τόπου arXiv.org (θεματικό 

καταθετήριο που καλύπτει τον επιστημονικό κλάδο της Φυσικής) από την Cornell 

University Library. Από το 1998, ορισμένα μεγάλα ιδρύματα είχαν ήδη ξεκινήσει να 

ασχολούνται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αποθετηρίων. 

Τα περισσότερα ιδρυματικά καταθετήρια βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, 

όπως: Invenio2 (Α.Π.Θ.), Dspace, Eprints, Fedora, κλπ. Η φύση του υλικού που 

κατατίθεται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση του φορέα υλοποίησης και το 

θεματικό χώρο στον οποίο αυτός δραστηριοποιείται. Έτσι, μπορεί να περιλαμβάνει 

από μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και επιστημονικές 

δημοσιεύσεις, μέχρι κεφάλαια βιβλίων, μονογραφίες, ερευνητικά δεδομένα, 

πρακτικά συνεδρίων, τεχνικές εκθέσεις, τμήματα προγραμμάτων (κώδικα), 

παράγωγα προγραμμάτων (π.χ. πολυμεσικό υλικό) και οπτικοακουστικό υλικό. 

Η κατάθεση των εργασιών σε ένα Καταθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης 

πραγματοποιείται συνήθως δια της αυτο-αρχειοθέτησης. Όσον αφορά τις 

δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά, αυτές μπορεί να είναι προδημοσιεύσεις (pre-

prints), αξιολογημένες μεταδημοσιεύσεις (postprints) ή το αρχείο PDF του εκδότη, 

ανάλογα με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς που θέτουν οι εκδότες στους 

συγγραφείς
3
. 

                                                           
2
 Το ΑΠΘ έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο ελεύθερο λογισμικό από το 2002, γνωστό τότε ως CDS-Ware, 

δημιουργημένο από το CERN Document Server. Περισσότερες πληροφορίες: http://digital.lib.auth.gr/. 
3
 Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική των εκδοτών αναφορικά με το καθεστώς πνευματικών 

δικαιωμάτων παρέχονται από τον δικτυακό τόπο Sherpa Romeo: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/. 

http://arxiv.org/
http://digital.lib.auth.gr/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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1.2 Κίνημα ανοικτής πρόσβασης 

Στην ανάπτυξη των Ιδρυματικών Καταθετηρίων συνέβαλε σημαντικά και το Κίνημα 

Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Movement). Το εν λόγω κίνημα, το οποίο 

διαδόθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας, είναι μια παγκόσμια προσπάθεια για την ελεύθερη, άμεση, διαρκή 

και απαλλαγμένη από τους περισσότερους περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων 

διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιεχόμενο. Οι 

αναγνώστες δε, μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το διατιθέμενο υλικό για 

ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους σκοπούς σεβόμενοι τους όρους-άδειες 

χρήσης που έχει επιλέξει ο συγγραφέας. Περισσότερες πληροφορίες για το Κίνημα 

της Ανοικτής Πρόσβασης, μπορούν να αντληθούν από τον ιστότοπο της 

Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Α.Π.Θ.: 

http://www.lib.auth.gr/index.php/el/open-access 

1.3 Άδειες χρήσης έργων - Creative Commons 

Οι δημιουργοί μπορούν να επιλέξουν μια από τις σύγχρονες άδειες χρήσης που 

διατίθενται, για να οριοθετήσουν τους όρους χρήσης των έργων τους. Με τις 

συγκεκριμένες άδειες, δίνεται η δυνατότητα να καθορίσουν τον τρόπο που θα 

χρησιμοποιηθεί το έργο τους, τα δικαιώματα που εκχωρούν σε τρίτους και τις 

υποχρεώσεις που πηγάζουν για αυτούς, χωρίς να παραιτηθούν από τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Από τις δημοφιλέστερες και ευρέως διαδεδομένες άδειες 

χρήσης είναι οι Creative Commons. Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Creative 

Commons υποστηρίζει την ελεύθερη διάθεση του έργου στο Διαδίκτυο με 

επιφύλαξη κάποιων δικαιωμάτων για μη εμπορικούς σκοπούς, με την έκδοση έξι 

αδειών, οι οποίες διατίθενται και σε ελληνική έκδοση (v. 3.0). 

Οι βασικές εκδοχές των αδειών Creative Commons που μπορούν επιλέξουν οι 

συγγραφείς, για να αδειοδοτήσουν τις εργασίες τους είναι οι παρακάτω: 

 

Αναφορά (by) 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/ 

 

Αναφορά-Μη-Εμπορική-Χρήση (by-nc) 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/   

 

Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο (by-nc-nd) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ 

                                                                                                                                                                        
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
http://www.lib.auth.gr/index.php/el/open-access
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/
http://creativecommons.gr/?page_id=114
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/
http://creativecommons.gr/?page_id=118
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
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Αναφορά-Όχι Παράγωγο Έργο (by-nd) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/ 

 

Αναφορά-Παρόμοια Διανομή (by-sa) 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/ 

 
Αναφορά-Μη-Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή (by-nc-sa) 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/  

Η ελληνική έκδοση των Creative Commons (v. 3.0) περιλαμβάνει τους εξής 

όρους: 

 
Αναφορά 

 

Επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή και παρουσίαση του 

έργου και παράγωγα έργα που βασίζονται σε αυτή – ακόμα και για 

εμπορική χρήση – μόνο με την προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά στον 

αρχικό δημιουργό με τον τρόπο που αυτός ορίζει. 

 
Μη-Εμπορική Χρήση 

 

Επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή και παρουσίαση του 

έργου και παράγωγα προϊόντα που βασίζονται σε αυτή – αλλά μόνο για 

μη εμπορική χρήση. 

 
Όχι Παράγωγο Έργο 

 

Επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή και παρουσίαση μόνο 

αυτούσιων αντίγραφων του έργου και όχι παράγωγες εργασίες που 

βασίζονται σ’ αυτή. 

 
Παρόμοια Διανομή 

 
Επιτρέπεται η διανομή παράγωγων έργων μόνο με τους όρους μιας 

άδειας ταυτόσημης με αυτή που διέπει το πρωτότυπο έργο. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις άδειες χρήσης έργων Creative Commons στις 

ιστοσελίδες http://www.creativecommons.gr/ και http://creativecommons.org/. 

  

http://creativecommons.gr/?page_id=111
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/gr/
http://creativecommons.gr/?page_id=108
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gr/
http://creativecommons.gr/?page_id=116
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/
http://www.creativecommons.gr/
http://creativecommons.org/
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2.  Α.Π.Θ. και το Κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η ΒΚΠ από πολύ νωρίς ανέλαβαν 

πρωτοβουλίες για την προώθηση του Κινήματος της Ανοικτής Πρόσβασης. Για 

παράδειγμα, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-Έργο: «Εκσυγχρονισμός του Συστήματος 

Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ-Γ’ ΚΠΣ» διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, 8-9 Μαϊου 2006, 

συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη διατήρηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς: Institutional Repisitories». Στη διάρκεια αυτού του 

συνεδρίου, έγινε αναφορά στο ρόλο που μπορούν να αναλάβουν οι βιβλιοθήκες 

μέσω των ακαδημαϊκών αποθετηρίων, στη δυναμικότητα και τους στόχους του 

κινήματος ανοικτής πρόσβασης (open access initiative) και σε θέματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας και παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες και επιτεύγματα των βιβλιοθηκών 

της Νοτίου Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλλία και Τουρκία) από τους 

εκπροσώπους των κοινοπραξιών τους. 

Η ΒΚΠ-ΑΠΘ επίσης, με αφορμή την Εβδομάδα Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access 

Week), στις 22-28 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποίησε μια σειρά ενημερωτικών 

δράσεων σχετικά με την Ανοικτή πρόσβαση και την επιστημονική πληροφορία. Οι 

σχετικές δράσεις αφορούσαν: τη δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας, την ανάπτυξη 

σχετικών οδηγών-τριπτύχων και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε 

ενδιαφερόμενο μέσω της Υπηρεσίας Πληροφόρησης («Ρωτήστε μας!») 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες 

Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β», που χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στοχεύει στην ανάπτυξη 

υπηρεσιών που αξιοποιούν τεχνολογίες βασισμένες κυρίως στην ανοικτή 

πρόσβαση, συμπεριλαμβάνεται και δράση περαιτέρω βελτίωσης και ανάπτυξης 

αποθετηρίων για τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα-μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) που διαθέτουν την αντίστοιχη υποδομή, 

καθώς και τη δικτύωση όλων των ελληνικών ακαδημαϊκών αποθετηρίων σε μια 

διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει προχωρημένες υπηρεσίες αναζήτησης. 

Την υποστήριξή τους στο κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης εξέφρασε και η 71η 

Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που έλαβε χώρα στις 

30/11/2012, στην Πάτρα. Με ψήφισμα, η Σύνοδος Πρυτάνεων υιοθέτησε την Αρχή 

της Ανοικτής Πρόσβασης στη βιβλιογραφία και υπέγραψε τη Διακήρυξη του 

Βερολίνου. 

Σχετικές Συστάσεις προς την κατεύθυνση της Ανοικτής Πρόσβασης εξέδωσε και η 

European University Association (EUA). Το 2007 συγκρότησε για ένα χρόνο μια 
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ομάδα εργασίας ειδικών (με τη συμμετοχή μέλους των βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.) 

αναφορικά με το θέμα της Ανοιχτής Πρόσβασης (Working Group on Open Access). 

Σκοπός της ομάδας εργασίας ήταν η διαμόρφωση κοινής πολιτικής των 

Πανεπιστημίων για την ίδρυση Καταθετηρίων με σαφές καθεστώς πνευματικών 

δικαιωμάτων χρήσης του επιστημονικού τους περιεχομένου. Ανάμεσα στις 

συστάσεις που έκανε είναι και η υποχρέωση των ερευνητών μελών του ιδρύματος 

να καταθέτουν (αυτοαρχειοθετούν) τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις αμέσως 

μετά την έγκριση των άρθρων τους προς δημοσίευση, καθώς και η καθιέρωση 

διαδικασιών από την πλευρά του πανεπιστημίου που να εγγυώνται ότι το κάθε 

Ίδρυμα έχει δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού. 

Τέλος, η κοινοπραξία βιβλιοθηκών Southern European Libraries Link (SELL) 

(http://www.heal-link.gr/SELL/index.html), η οποία αποτελείται από βιβλιοθήκες 

της Ελλάδας, Πορτογαλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Τουρκίας και Ισπανίας, ετοίμασε 

αναφορές σχετικά με την κατάσταση της Ανοικτής Πρόσβασης σε κάθε μια από τις 

παραπάνω χώρες-μέλη της. Αυτές οι αναφορές αποτελούν το πρώτο βήμα προς 

την κατεύθυνση της διαμόρφωσης-υιοθέτησης κοινών πολιτικών δράσης όσον 

αφορά την Ανοικτή Πρόσβαση. Στις δράσεις της SELL, σημαντική είναι η 

συνεισφορά της Β.Κ.Π. του Α.Π.Θ.  

Με αφορμή τις πρωτοβουλίες της SELL, η FECYT (Spanish Foundation for Science 

and Technology) διοργάνωσε στις 12-14 Μαΐου 2010, στη Γρανάδα, Ισπανία 

σεμινάριο με θέμα “Policies for the development of OA in Southern Europe”. Στη 

συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετείχαν 50 περίπου άτομα (δημόσιας διοίκησης, 

συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοθηκονόμοι), τα οποία καθιστούν ένα χάρτη κοινωνικής 

δικτύωσης της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη. Σκοπός του σεμιναρίου 

ήταν η προώθηση κοινών πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη.  

2.1 Το ΙΚΕΕ σήμερα 

Μια από τις πρώτες καινοτόμες υπηρεσίες που ανέπτυξε η ΒΚΠ, ήταν το 

Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (ΙΚΕΕ). Το ΙΚΕΕ λειτουργεί από 

το 2003 για τις διδακτορικές διατριβές, από το 2007 για τις μεταπτυχιακές 

εργασίες και από το 2008 για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του ακαδημαϊκού, 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού με βάση την υπ’ αριθμό 

56645/25.9.2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Βασίζεται σε λογισμικό 

ΕΛ/ΛΑΚ (invenio), το οποίο είναι εγκατεστημένο σε εξοπλισμό της ΒΚΠ. Η 

κατάθεση των εργασιών για διδακτορικά και μεταπτυχιακά γίνεται δια της 

μεσολάβησης των υπεύθυνων βιβλιοθηκονόμων, ενώ για τις επιστημονικές 

εργασίες δια της αυτοαρχειοθέτησης. 

http://www.heal-link.gr/SELL/index.html
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3. Επέκταση και Βελτίωση της λειτουργίας του ΙΚΕΕ 

Από την καταγραφή και ανάλυση των αναγκών της ΒΚΠ του ΑΠΘ, διαπιστώθηκε 

ότι ενδείκνυται και είναι εφικτή η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων οι οποίες: 

 θα διευκολύνουν τον τελικό χρήστη στην αναζήτηση, τον εντοπισμό και 

την ανάκτηση ποιοτικών αποτελεσμάτων από το περιεχόμενο του ΙΚΕΕ 

(π.χ. απλές, εύχρηστες και διαισθητικές γραφικές διεπαφές, τελεστές Boole, 

συνδυασµός στοιχείων όπως ημερομηνία, κατηγορία ή θέμα, λέξεις ή 

φράσεις, επικοινωνία με τον καταθέτη του τεκμηρίου), καθώς επίσης θα 

επιτρέπουν την πλοήγηση με εύκολο και κατανοητό τρόπο (π.χ. “bread 

crumbing”) 

 θα βελτιώσουν τη διαδικασία της κατάθεσης των μεταδεδομένων και των 

αρχείων των τεκμηρίων (π.χ. σαφείς οδηγίες κατάθεσης, επικοινωνία και 

αξιοποίηση υπηρεσιών πιστοποίησης (Shibboleth), καταχώρηση 

μεταδεδομένων με επιλογή από προκαθορισμένες λίστες τιμών, κατάθεση 

τεκμηρίων συνοδεία αντίστοιχης άδειας χρήσης-Creative Commons) 

 θα παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων, όπου 

είναι εφικτό, με την ταυτόχρονη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων 

των συγγραφέων (π.χ. χρήση αδειών Creative Commons) 

 θα παρέχουν νέες προσωποποιημένες υπηρεσίες αλληλεπίδρασης των 

χρηστών με το περιβάλλον του καταθετηρίου αξιοποιώντας εργαλεία και 

εφαρμογές του Web 2.0. (π.χ. αυτόματη δημιουργία RSS και αποστολή 

ειδοποιήσεων, αναβάθμιση της υπηρεσίας «το καλάθι μου», αποστολή 

εγγραφών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαγωγή των μεταδεδομένων 

των τεκμηρίων σε διεθνή πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών-MLA, 

Harvard κλπ.) 

 θα επιτρέπουν την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας και χρήσης 

(κατεβάσματος) των τεκμηρίων του ΙΑ 

 θα επιτρέπουν την συνεργασία με άλλες δράσεις (π.χ. CRIS, DHARE) και τη 

διάθεση του δικού τους περιεχομένου σε διεθνείς συσσωρευτές και 

καταλόγους (π.χ. DRIVER, OpenAIRE, ROAR, OpenDOAR) με την 

υιοθέτηση διεθνών ανοικτών προτύπων και πρωτοκόλλων (π.χ. OAI-PMH, 

OAI-ORE, METS) 

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π., θα προστεθούν στο Ι.Κ.Ε.Ε. με 

αυτοποιημένο τρόπο όλες οι δημοσιεύσεις μελών του Α.Π.Θ. που δεν είχαν έως 

σήμερα κατατεθεί στο ΙΚΕΕ. Ακολούθως, τα μέλη του Α.Π.Θ. θα πρέπει να 

επικαιροποιούν τον κατάλογο των δημοσιεύσεών τους στην κεντρική βάση 

http://qa.auth.gr/el/taxonomy/term/2
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δεδομένων του Ι.Κ.Ε.Ε. Έτσι, θα δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής του καταλόγου 

των δημοσιεύσεων των μελών κάθε ακαδημαϊκής μονάδας για την τελευταία 

πενταετία με σκοπό την εκτύπωση και επισύναψή τους σαν παράρτημα στην 

έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. 

Οι παραπάνω δράσεις, από τις οποίες ορισμένες έχουν ήδη αναπτυχθεί, ενώ άλλες 

βρίσκονται υπό ανάπτυξη, θα συμβάλουν στη βελτίωση, την επέκταση και την 

αναβάθμιση του ΙΚΕΕ σε ένα σύστημα ηλεκτρονικού καταθετηρίου που θα πληροί 

σύγχρονες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των δράσεων θα 

συγγραφεί ένας νέος οδηγός χρήσης του ΙΚΕΕ. 

 

3.1 Υποβολή Τεκμηρίου / Φόρμες καταχώρησης 

Η υποβολή τεκμηρίου αναφέρεται στη δημιουργία μιας νέας εγγραφής στο ΙΚΕΕ με 

τα βιβλιογραφικά δεδομένα (μεταδεδομένα) μιας επιστημονικής/ερευνητικής 

εργασίας ή ενός καλλιτεχνικού έργου και, όπου είναι εφικτό, ένα ή περισσότερα 

αρχεία με το πλήρες κείμενο είτε της επιστημονικής/ερευνητικής εργασίας, είτε την 

ψηφιακή αναπαράσταση ή αναπαραγωγή του καλλιτεχνικού έργου. Προκειμένου 

λοιπόν να διευκολυνθεί η κατάθεση, διαχείριση, επεξεργασία, διατήρηση και 

προβολή τεκμηρίων διαφορετικών κατηγοριών αλλά και να διασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα του ΙΚΕΕ με άλλα αποθετήρια, αναπτύχθηκε από την ΒΚΠ μια 

σειρά από διαφορετικές φόρμες καταχώρησης. Η ανάπτυξη αυτών των φορμών 

πραγματοποιήθηκε με βάση τις του Ιδρύματος. Στην εικόνα 1 παρουσιάζονται τα 

υποχρεωτικά χαρακτηριστικά που καταγράφονται ανά τύπο τεκμηρίου, κατά την 

υποβολή του στο καταθετήριο. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντικατοπτρίζουν την 

παρούσα παραμετροποίηση του λογισμικού, και στο μέλλον είναι πιθανόν να 

τροποποιηθούν ή και να προστεθούν νέα. 
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Εικόνα 1 : Χαρακτηριστικά ανά τύπο τεκμηρίου 
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3.2 Πολιτική χρήσης 

 Δικαίωμα κατάθεσης τεκμηρίου διαθέτουν μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του Α.Π.Θ. που έχουν υποστηρίξει (sponsored) ή συμμετάσχει στην 

παραγωγή των επιστημονικών/ερευνητικών εργασιών και καλλιτεχνικών έργων 

που πρόκειται να κατατεθούν στο ΙΚEΕ. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

των επιστημονικών εργασιών που κατατίθενται στο ΙKEE ανήκουν στον/στους 

συγγραφέα/εις ή σε τρίτα πρόσωπα (αν έχουν παραχωρηθεί από τον/τους 

συγγραφέα/εις). Η διάθεσή τους στο ΙΚΕΕ δεν απαγορεύει στον/στους 

συγγραφέα/εις τη δημοσίευση της εργασίας τους με την παρούσα ή με διαφορετική 

μορφή στο μέλλον. Για εργασίες στις οποίες η πολιτική της ανοικτής πρόσβασης 

έρχεται σε σύγκρουση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (π.χ. 

εκδοτών), διατίθενται μόνο τα βιβλιογραφικά δεδομένα (π.χ. τίτλος, περίληψη, 

κ.λπ.) και η ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου, όπου είναι εφικτό, για το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι περιοριστικοί όροι . Για το υλικό στο 

οποίο ισχύουν μόνιμα περιοριστικοί όροι (π.χ. κεφάλαια βιβλίων), διατίθενται μόνο 

τα βιβλιογραφικά δεδομένα του, ενώ το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο κατόπιν 

άδειας του συγγραφέα. 

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής χρήσης του καταθετηρίου αποτελεί παραδοτέο 

του συγκεκριμένου έργου και θα συνοδεύει τον οδηγό, μόλις αυτό είναι διαθέσιμο 

(Δεκέμβριος 2013) 

3.3 Ο πλήρης κύκλος υποβολής τεκμηρίου 

Στο ακόλουθο διάγραμμα (εικόνα 2) παρουσιάζεται η ροή εργασιών που 

ακολουθείται για την υποβολή τεκμηρίου στο ΙΚΕΕ. Τα δύο τελευταία στάδια 

πραγματοποιούνται από το προσωπικό της ΒΚΠ, ενώ τα προηγούμενα από τον 

υποβάλλοντα. 
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Εικόνα 2 : Πλήρης κύκλος υποβολής τεκμηρίου 

 

3.4 Είσοδος στο ΙΚΕΕ 

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής στο ΙΚΕΕ, ο υποψήφιος καταθέτης 

θα πρέπει να κάνει πιστοποιηθεί (login) χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά τον 

ιδρυματικό λογαριασμό (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) του ΑΠΘ. Από 

την αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΙΚΕΕ θα 

πρέπει να επιλέξει τον σύνδεσμο «είσοδος» στη δεξιά και επάνω γωνία της οθόνης. 

 
Εικόνα 3 : Είσοδος στο ΙΚΕΕ 

Ο υποψήφιος καταθέτης μεταφέρεται στην Υποδομή Πιστοποίησης και 

Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ) του Α.Π.Θ. (εικόνα 3) : 

Καταθέτης 

Login-ΙΚΕΕ 

Login - Κέντρο 
Λειτουργίας 

Δικτύου Α.Π.Θ. 

Είσοδος στο ΙΚΕΕ 

Υποβολή στο ΙΚΕΕ 

Επιλογή τύπου 
τεκμηρίου 

Καταχώρηση 
στοιχείων και 

αρχείων 

Ολοκλήρωση 
υποβολής 

Επιβεβαίωση  
υποβολής 

Έλεγχος  και 
έγκριση υποβολής 

Ενημερωτικό e-mail  
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Εικόνα  1: Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης 

Εφόσον διαθέτει Ιδρυματικό λογαριασμό χρήστη του Α.Π.Θ., θα πρέπει να εισάγει 

στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου, το Όνομα χρήστη (διεύθυνση e-mail Α.Π.Θ.) και 

τον Κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια να επιλέξει το εικονίδιο «login». 

3.5 Επιλογή φόρμας τεκμηρίου 

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του από το σύστημα, ο καταθέτης οδηγείται 

σε οθόνη όπου στην επάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται το e-mail του (θέση 1 στην 

εικόνα 4),  επιβεβαιώνοντας έτσι την επιτυχή είσοδό του στο ΙΚΕΕ. Στη συνέχεια 

θα πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο «Υποβολή» (θέση 2 στην εικόνα 4), και τέλος να 

επιλέξει από τη συγκεκριμένη οθόνη τον τύπο του τεκμηρίου που επιθυμεί να 

υποβάλει (εικόνα 5). 
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Εικόνα 4: Επιτυχής είσοδος στο ΙΚΕΕ 

3.6 Τύποι Τεκμηρίων 

Οι βασικοί τύποι τεκμηρίων στο ΙΚΕΕ είναι οι παρακάτω: 

 Δημοσίευση σε Περιοδικό 

 Υποβολή σε Συνέδριο 

 Βιβλία και Λοιπές εκδόσεις 

 Αρχιτεκτονικό-Καλλιτεχνικό-Πολυμεσικό Έργο 

 Μελέτες- Τεχνικές Αναφορές 

 

Εικόνα 5 : Διαθέσιμοι τύποι τεκμηρίων 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ενδέχεται ορισμένοι τύποι τεκμηρίων να περιλαμβάνουν περισσότερες 

κατηγορίες τεκμηρίων 
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3.7 Υποβολή 

Με την επιλογή του τύπου τεκμηρίου (στα παραδείγματα που ακολουθούν έχει 

επιλεγεί ο τύπος του τεκμηρίου «Άρθρο σε περιοδικό»), εμφανίζεται η ακόλουθη 

οθόνη (εικόνα 6) όπου ο καταθέτης θα πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο «Νέα 

υποβολή» 

 

Εικόνα 6 : Υποβολή 

3.8 Γενικές οδηγίες υποβολής 

 Η υποβολή είναι μια απλή και εύκολη διαδικασία κατά την οποία ο καταθέτης 

καλείται να συμπληρώσει τις πληροφορίες (μεταδεδομένα) που απαιτούνται 

στην κατάλληλη φόρμα τεκμηρίου. 

 Κάθε τύπος τεκμηρίου υποβάλλεται μια φορά, από οποιονδήποτε από τους 

συγγραφείς του. 

 Οι φόρμες κατάθεσης αποτελούνται από διαδοχικές σελίδες εισαγωγής.  Κάθε 

σελίδα εισαγωγής  περιλαμβάνει πεδία στα οποία εισάγονται/καταχωρούνται τα 

βιβλιογραφικά μεταδεδομένα του τεκμηρίου που επιθυμεί να υποβάλει ο 

καταθέτης. 

 Τα πεδία με κόκκινο αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά και πρέπει να 

συμπληρώνονται. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσής τους, δεν είναι εφικτή η 

μετάβαση σε επόμενες σελίδες. 

 Η συμπλήρωση των χωρίς κόκκινο αστερίσκο (*) πεδίων είναι προαιρετική. 

 Σε κάθε πεδίο δίνονται οδηγίες συμπλήρωσής του. 

 Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση των πεδίων, δίνονται 

από την ένδειξη , όπου αυτή υπάρχει. 

 Τα βιβλιογραφικά μεταδεδομένα εισάγονται από τον καταθέτη με την επιλογή 

τους από λίστες επιλογής, αν υπάρχουν, διαφορετικά με την πληκτρολόγησή 

τους. 
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 Σε περίπτωση πληκτρολόγησης, τα πεδία συμπληρώνονται με πεζούς 

χαρακτήρες, εκτός από το αρχικό γράμμα των προτάσεων και τα κύρια 

ονόματα. 

 Μετά τη συμπλήρωση της κάθε σελίδας εισαγωγής επιλέγεται το εικονίδιο: 

ώστε να εισαχθούν τα πεδία της επόμενης σελίδας 

 Τα εικονίδια  και  : χρησιμοποιούνται για 

την πλοήγηση στις σελίδες εισαγωγής. 

3.9 Καταχώρηση Μεταδεδομένων: Άρθρο σε Περιοδικό 

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Νέα υποβολή» ο καταθέτης μεταφέρεται στη φόρμα 

καταχώρησης των μεταδεδομένων του άρθρου που επιθυμεί να υποβάλει (Εικ. 7): 

 

Εικόνα 7 : 1η Σελίδα εισαγωγής 

https://snoopy.lib.auth.gr/submit
https://snoopy.lib.auth.gr/submit
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3.10 Αναλυτικές οδηγίες υποβολής άρθρου σε περιοδικό 

1η Σελίδα εισαγωγής – Εισαγωγή μεταδεδομένων 

1. *Τίτλος άρθρου: Συμπληρώνεται ο κύριος τίτλος του άρθρου στη γλώσσα 

δημοσίευσης. 

2.  Υπότιτλος: Συμπληρώνεται ο υπότιτλος του άρθρου, εάν υπάρχει. 

3. *Γλώσσα δημοσίευσης άρθρου: από το αναπτυσσόμενο μενού, ο καταθέτης 

πρέπει να επιλέξει τη γλώσσα δημοσίευσης του άρθρου. 

4. * Σχολή/Τμήμα: από το αναπτυσσόμενο μενού, ο καταθέτης πρέπει να 

επιλέξει το Τμήμα και τη Σχολή του Α.Π.Θ. κάτω από τα οποία θα εμφανίζεται 

η συγκεκριμένη δημοσίευση στο ΙΚΕΕ. Σε περίπτωση δημοσίευσης στην οποία 

συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από πολλές Σχολές ή/και Τμήματα του Α.Π.Θ., επιλέξτε 

τη Σχολή και το Τμήμα του πρώτου συγγραφέα. 

5. * Εισαγωγή συγγραφέων: 

- Ο καταθέτης πρέπει να συμπληρώσει τα ονόματα με τη σειρά που 

εμφανίζονται στη δημοσίευση: 

 

Εικόνα 8 : Εισαγωγή συγγραφέων 

- Για όλους τους συγγραφείς που είναι μέλη του ΑΠΘ, επιβάλλεται η 

εισαγωγή να γίνει μέσω της λίστας που εμφανίζεται από το εικονίδιο 

. 
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- Ο καταθέτης μπορεί να αναζητήσει τους συγγραφείς όπως φαίνεται στην 

εικόνα 9: 

 

Εικόνα 9 : Επιλογή συγγραφέων-μελών του Α.Π.Θ 

Μετά την εισαγωγή, ο καταθέτης δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να 

επεξεργαστεί τα στοιχεία του, ωστόσο, μπορεί να επιλέξει ξανά το εικονίδιο 

 για να αλλάξει την επιλογή του, ή το εικονίδιο  για να 

καθαρίσει όλη τη γραμμή. 

- Για συγγραφείς που δεν είναι μέλη του ΑΠΘ, ο καταθέτης πρέπει να 

πληκτρολογήσει το ονοματεπώνυμο στη μορφή «Επίθετο, Όνομα» ή 

«Επίθετο, Αρχικό Ονόματος».  

Προσοχή: Θα πρέπει να υπάρχει κόμμα ανάμεσα σε Επίθετο και Όνομα. 

Παράδειγμα: «Γεωργίου, Νίκος» ή «Γεωργίου, Ν.» 

- Σε κάθε γραμμή ο καταθέτης πρέπει να πληκτρολογεί μόνο ένα 

ονοματεπώνυμο. 

- Επιλέγοντας το εικονίδιο  εμφανίζεται νέα γραμμή για την εισαγωγή 

επιπλέον ονόματος. 
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- Επιλέγοντας το εικονίδιο  διαγράφεται η τρέχουσα γραμμή με όσα 

ονόματα αυτή περιέχει. 

- Επιλέγοντας το εικονίδιο  διαγράφονται τα στοιχεία της τρέχουσας 

γραμμής, χωρίς αυτή να διαγράφεται 

6. Όνομα Περιοδικού: Ο καταθέτης πρέπει να εμφανίσει την ενδεικτική λίστα 

περιοδικών από το εικονίδιο , για να εντοπίσει και να επιλέξει 

το περιοδικό στο οποίο έγινε η δημοσίευση. 

 
Εικόνα 10: Εισαγωγή ονόματος περιοδικού 

Στην περίπτωση αυτή, ο εκδότης και το ISSN (αν είναι γνωστά), 

συμπληρώνονται αυτόματα. Σε περίπτωση που το περιοδικό δεν 

συμπεριλαμβάνεται στη λίστα, ο καταθέτης πρέπει να πληκτρολογήσει όλα τα 

σχετικά πεδία. 

7. Εκδότης: Συμπληρώνεται ο εκδοτικός οίκος του περιοδικού, όπως 

αναγράφεται σε αυτό (στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί αυτόματα). 

8.  ISSN: Συμπληρώνεται το 8ψήφιο ISSN του περιοδικού, όπως αναγράφεται σε 

αυτό. Επιτρέπονται μόνο αριθμοί και το γράμμα Χ. Μπορεί να παραλειφθεί η 

ενδιάμεση παύλα «_». 

9. *Περιοδικό με κριτές: Από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγεται «Ναι», αν το 

περιοδικό δημοσίευσης υποστηρίζει διαδικασία κρίσης των άρθρων (peer 

review), διαφορετικά επιλέγεται «Όχι» 

10.*Τύπος περιοδικού: Από το αναπτυσσόμενο μενού ο καταθέτης θα πρέπει να 

επιλέξει τον τύπο του περιοδικού, δηλαδή επιλέγει είτε «Ελληνικό», αν το 

άρθρο το οποίο υποβάλει εκδίδεται σε Ελλάδα και Κύπρο (ή εκδίδεται σε 

οποιαδήποτε άλλη χώρα αλλά περιέχει άρθρα αποκλειστικά στην ελληνική 

γλώσσα), είτε «Διεθνές» για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση 

11. *Κατάσταση δημοσίευσης: Από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγεται η 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άρθρο αυτή τη στιγμή, δηλαδή 

«Δημοσιευμένο» ή «Εγκεκριμένο για δημοσίευση». 
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12. Ημ/νία δημοσίευσης: Από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέγεται η 

ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου. Αν δεν είναι γνωστός ο μήνας, το 

αντίστοιχο πεδίο μένει κενό 

13. Άρ.Τόμου : Συμπληρώνεται ο αριθμός τόμου του περιοδικού στο οποίο έγινε 

η δημοσίευση. 

14. Άρ.Τεύχους : Συμπληρώνεται ο αριθμός τεύχους του περιοδικού στο οποίο 

έγινε η δημοσίευση. 

15. Σελ. (από-εως): Συμπληρώνεται η σελίδα ή οι σελίδες του άρθρου (π.χ. 5-

18) όπως δημοσιεύθηκε στο συγκεκριμένο τεύχος περιοδικού 

16. DOI: http://dx.doi.org/ : Συμπληρώνεται  – εφόσον είναι γνωστό – το 

μοναδικό ψηφιακό χαρακτηριστικό (Digital Object Identifier) που έχει δοθεί 

από τον εκδότη για το συγκεκριμένο άρθρο3. Παράδειγμα αποδεκτού DOI είναι 

το 10.1000/182. Το πρόθεμα dx.doi.org προστίθεται αυτόματα. 

2η Σελίδα εισαγωγής

 

Εικόνα 11: 2η Σελίδα εισαγωγής 

http://dx.doi.org/


 

1.1.3 Οδηγός Χρήσης –ΙΚΕΕ 23 
 

Συμπλήρωση πεδίων 

1. * Θέμα: ο καταθέτης επιλέγει ένα από τα θέματα της λίστας, το οποίο 

περιγράφει καλύτερα το τεκμήριο. Αν δε βρίσκει στη λίστα ακριβώς το θέμα 

που χρειάζεται, επιλέγει κάποιο που να είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικό. 

 

 
Εικόνα 12 : Εισαγωγή θέματος 

2. Χρηματοδότες/Χορηγοί: Συμπληρώνεται η λίστα (χωρισμένη με κόμματα) 

των φορέων/οργανισμών/εταιρειών/ατόμων κλπ. που στήριξαν την 

ολοκλήρωση της εν λόγω δημοσίευσης π.χ. «Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. (Αρ. 

Έργου: 1234)». 

3. Λέξεις κλειδιά – ελληνικά (μια σε κάθε γραμμή): Συμπληρώνονται οι 

«λέξεις κλειδιά» (keywords) στα ελληνικά, ώστε να διευκολύνεται η έρευνα 

και ο εντοπισμός της συγκεκριμένης δημοσίευσης. 

4. Λέξεις κλειδιά σε άλλη γλώσσα (μια σε κάθε γραμμή): Συμπληρώνονται 

οι «λέξεις κλειδιά» σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. 

5. Περίληψη άρθρου στα ελληνικά: Εισάγεται μια περίληψη του εν λόγω 

άρθρου, στα ελληνικά. 

6. Περίληψη άρθρου σε άλλη γλώσσα: Εισάγεται μια περίληψη του εν λόγω 

άρθρου, σε μια γλώσσα πλην της ελληνικής. 

7. Παρατηρήσεις/Σχόλια (που θα εμφανίζονται στην εγγραφή): Ο 

καταθέτης εισάγει σχόλια σχετικά με τη δημοσίευσή του, τα οποία επιθυμεί να 

εμφανίζονται στους χρήστες του ΙΚΕΕ. Τα σχόλια πρέπει να είναι σύντομα, 

περιεκτικά και να σέβονται τους κανόνες δεοντολογίας του Ιδρύματος. 

8. Παρατηρήσεις/Σχόλια: Παρομοίως μπορούν  να καταχωρηθούν  

παρατηρήσεις/σχόλια σχετικά με τη δημοσίευσή, τα οποία θα λάβει μόνο ο 

βιβλιοθηκονόμος που θα διαχειριστεί την υποβολή (δεν θα εμφανίζονται στους 

τελικούς χρήστες). 
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9. Στοιχεία Επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο-Τηλέφωνο): Ο καταθέτης 

μπορεί να εισάγει κάποια στοιχεία επικοινωνίας, σε περίπτωση που χρειαστεί 

να επικοινωνήσει μαζί του ο βιβλιοθηκονόμος που θα διαχειριστεί την υποβολή 

(δεν θα εμφανίζονται). 

 

3η Σελίδα εισαγωγής – Πολιτική χρήσης ΙΚΕΕ 

Στην 3η σελίδα, ο καταθέτης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για την πολιτική 

του Ιδρυματικού Καταθετηρίου Επιστημονικών Εργασιών. Στη συνέχεια, αφού 

επιβεβαιώσει πως ενημερώθηκε συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την επιλογή  , θα 

πρέπει να επιλέξει το εικονίδιο  (Εικόνα 13) 

 

 
Εικόνα 13 : 3η Σελίδα εισαγωγής 

 



 

1.1.3 Οδηγός Χρήσης –ΙΚΕΕ 25 
 

4η Σελίδα εισαγωγής – Ανάρτηση αρχείων 

 

Η 4η σελίδα (βλ. εικ. 11) αφορά την ανάρτηση του αρχείου ή των αρχείων 

πλήρους κειμένου του άρθρου σε οποιονδήποτε μορφότυπο (π.χ. .pdf, .doc, 

.tif,.wav κλπ.). Στην περίπτωση που ο καταθέτης δεν πρόκειται να ανεβάσει 

κάποιο αρχείο, θα πρέπει να προσπεράσει τα τρία πρώτα βήματα και να 

προχωρήσει στο 4ο  βήμα, επιλέγοντας το εικονίδιο «Ολοκλήρωση Υποβολής» 

 
Για κάθε αρχείο που σκοπεύει να ανεβάσει ο καταθέτης, θα πρέπει να ακολουθήσει 

τα εξής βήματα: 

1. να επιλέξει την κατάλληλη ενέργεια από το αναπτυσσόμενο μενού του 

πρώτου πεδίου της σελίδας 

2. να εντοπίσει το αρχείο στον τοπικό του δίσκο, από το εικονίδιο 

«Αναζήτηση» του δεύτερου πεδίου της σελίδας 

3. να επιλέξει το εικονίδιο «Προσθήκη αρχείου» 

 

 
Εικόνα 14 : 4η Σελίδα εισαγωγής 

4. τέλος, αφού έχει ανεβάσει τα αρχεία που επιθυμεί, θα πρέπει να επιλέξει το 

εικονίδιο «Ολοκλήρωση Υποβολής»  

 

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης του άρθρου, ένα ID number επιβεβαιώνει την 

επιτυχή κατάθεσή του στο ΙΚΕΕ. 
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3.11 Αξιοποίηση των Εγγραφών του ΙΚΕΕ  

Από τα αποτελέσματα μιας επιτυχημένης αναζήτησης στο περιεχόμενο των 

συλλογών του ΙΚΕΕ, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν περισσότερες 

πληροφορίες για τα τεκμήρια τα οποία ανακτήθηκαν, να τις αξιοποιήσουν με την 

εξαγωγή των βιβλιογραφικών δεδομένων σε προγράμματα διαχείρισης 

βιβλιογραφικών αναφορών αλλά και σε μορφότυπους που παρέχει η Υπηρεσία, να 

αποστείλουν τις εγγραφές/τεκμήρια σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και, 

τέλος, να εγγραφούν σε υπηρεσίες ειδοποίησης για τις νέες καταχωρήσεις στο 

ΙΚΕΕ. Συγκεκριμένα, στην αρχική οθόνη των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης, 

εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες και επιλογές, εφόσον έχουν 

καταχωρηθεί/είναι διαθέσιμες: 

 

 
Εικόνα 15: Αρχική εμφάνιση εγγραφής 

1. Τίτλος-Υπότιτλος: Πρόκειται για τον τίτλο και τον υπότιτλο (εάν υπάρχει) 

του άρθρου. Επιλέγοντας με αριστερό πάτημα του ποντικιού τον τίτλο 

εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες για το άρθρο/εγγραφή, όπως 

αναλύεται στην επόμενη παράγραφο. 

2. Συγγραφείς: Πρόκειται για τους συγγραφείς του άρθρου. Επιλέγοντας τα 

ονόματα των συγγραφέων, εμφανίζονται οι υπόλοιπες καταχωρήσεις τους. 

3. Εξωτερικός σύνδεσμος  : Πρόκειται για τη διεύθυνση ιστοσελίδας (URL) 

του περιοδικού δημοσίευσης του άρθρου ή άλλης εξωτερικής πηγής με το 

πλήρες κείμενο του τεκμηρίου (εάν υπάρχει) 

4. Πλήρες κείμενο: Πρόκειται για το αρχείο με το πλήρες κείμενο του άρθρου 

(μόνο αν έχει αναρτήσει ο συγγραφέας). Με αριστερό πάτημα του ποντικιού 

πάνω στον σύνδεσμο, εμφανίζεται το πλήρες κείμενο του άρθρου 

5. Προσθήκη σε καλάθι: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των εγγραφών 

που ενδιαφέρουν το χρήστη, με σκοπό την εύκολη και γρήγορη εύρεση και 

διαχείρισή τους. 

3.12 Αναλυτική Εγγραφή 

Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες αξιοποίησης μιας εγγραφής του ΙΚΕΕ 

παρέχονται επιλέγοντας τον τίτλο της εγγραφής: 
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Εικόνα 16: Αναλυτική εμφάνιση εγγραφή 

Στην παρούσα έκδοση του λογισμικού παρέχονται επιπλέον οι παρακάτω επιλογές: 
 

1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά: Αφορά στον τύπο και στην κατάσταση του 

άρθρου, αν δηλαδή έχει δημοσιευθεί και αξιολογηθεί. 

2. Σχολή/Τμήμα: Πρόκειται για τη Σχολή και το Τμήμα στα οποία το 

συγκεκριμένο άρθρο έχει ενταχθεί (με βάση τον πρώτο συγγραφέα). 

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο της Σχολής/Τμήματος, εμφανίζονται οι 

υπόλοιπες εγγραφές του ΙΚΕΕ που έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη 

Σχολή/Τμήμα. 

3. Γλώσσα/ες: Αναφέρεται η γλώσσα δημοσίευσης του άρθρου. 

4. Ημ/νία έκδοσης: Πρόκειται για την ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου. 

5. Περίληψη: Πρόκειται για την περίληψη (στην Ελληνική ή σε άλλες 

γλώσσες) του συγκεκριμένου άρθρου. 
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6. Θέμα: Πρόκειται για τη θεματική κατηγορία στην οποία έχει ενταχθεί το 

άρθρο. Αν επιλεχθεί το θέμα ο χρήστης παραπέμπεται στις υπόλοιπες 

εγγραφές του ΙΚΕΕ που ανήκουν στην ίδια θεματική. 

7. Λέξεις Κλειδιά: Πρόκειται για σημαντικές λέξεις-κλειδιά που 

χαρακτηρίζουν/περιγράφουν το άρθρο. Παράλληλα, παραπέμπουν σε 

σχετικές εγγραφές/άρθρα των συλλογών του ΙΚΕΕ. 

8. Προσθήκη στο προσωπικό καλάθι: Χρησιμοποιείται για προσωρινή 

αποθήκευση των εγγραφών που ενδιαφέρουν το χρήστη, με σκοπό την 

εύκολο και γρήγορο εντοπισμό τους. 

9. RefWorks, BibTeX, EndNote: Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των 

βιβλιογραφικών μεταδεδομένων σε προγράμματα οργάνωσης και 

διαχείρισης βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών. 

10.MARC, MARCXML, DC, NLM: Χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης στους συγκεκριμένους μορφότυπους. 

11.E-mail & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Χρησιμοποιούνται για την 

αποστολή της εγγραφής σε e-mail και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως: 

LinkedIn, Twitter, Facebook, Google και Del.icio.us. 

 

 

https://snoopy.lib.auth.gr/yourbaskets/add?ln=el&recid=556
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https://snoopy.lib.auth.gr/record/556/export/xe?ln=el
https://snoopy.lib.auth.gr/record/556/export/hm?ln=el
https://snoopy.lib.auth.gr/record/556/export/xm?ln=el
https://snoopy.lib.auth.gr/record/556/export/xd?ln=el
https://snoopy.lib.auth.gr/record/556/export/xn?ln=el

