
Οδηγός υποβολής εργασιών 
 
Ο συγκεκριμένος οδηγός σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους συγγραφείς-μέλη του ΠΑΜΑΚ στην αυτοαρχειοθέτηση των επιστημονικών τους 

δημοσιεύσεων και ευρύτερα στην κατανόηση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου RUOMO. Η υποβολή των δημοσιεύσεων των συγγραφέων 

απαιτεί τη συνδρομή όλων για τη συγκέντρωση και την ανάδειξη της πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος. 

Οι παρακάτω οδηγίες επικεντρώνονται στον έλεγχο που πρέπει να γίνει από τους συγγραφείς, πριν ξεκινήσουν τις καταχωρήσεις νέου υλικού, 

μέσα από την διαδικασία καταχώρησης νέας υποβολής βήμα-βήμα. Οι οδηγίες ουσιαστικά αφορούν μία απλή διαδικτυακή διαδικασία, όπου 

μπορούν τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του Παμακ να καταθέτουν τα τεκμήρια τους στο RUOMO ως εξής:  

Αρχικά, να συνδεθούν στο MyDspace με τους κωδικούς του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια είτε να κάνουν αναζήτηση της δημοσίευσης τους 

με κάποια αναγνωριστικά (π.χ. με DOI), ώστε να γίνει αναζήτηση του άρθρου με προσυμπληρωμένα τα βιβλιογραφικά στοιχεία της 

δημοσίευσης (μεταδεδομένα), είτε να κάνουν χειροκίνητη υποβολή αυτών των στοιχείων και τέλος να μεταφορτώσουν το αρχείο (upload) της 

δημοσίευσης τους, τελειώνοντας έτσι επιτυχώς την υποβολή τους.  

Αναλυτικές οδηγίες βήμα-βήμα δίνονται παρακάτω.  

 
Ξεκινώντας μία υποβολή: 
 

1. Προτού ξεκινήσετε την υποβολή, θα χρειαστεί να κάνετε εισαγωγή στο σύστημα. 

2. Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή στο σύστημα, μεταφέρεστε στη σελίδα υποβολών, όπου θα εμφανιστεί μία λίστα με τα τμήματα του 

ΠαΜακ και θα πρέπει να επιλέξετε το τμήμα στο οποίο θέλετε να υποβάλλετε. 

3. Στη συνέχεια:  

 είτε υποβάλλετε το αρχείο της δημοσίευσης σας χειροκίνητα 

 είτε κάνετε «Αναζήτηση για αναγνωριστικό» 



 
Για την «Αναζήτηση με αναγνωριστικό» υπάρχουν τέσσερις επιλογές αναζήτησης αναγνωριστικού, όπου ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει 

ένα αναγνωριστικό στις υποστηριζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες (προς το παρόν υποστηρίζονται  arXiv, PubMed, CrossRef και CiNii). 

 
 

 
 
 



Εισάγετε τα αναγνωριστικά της δημοσίευσης (με προτίμηση DOI) και πατήστε "Αναζήτηση". Μια λίστα με όλες τις δημοσιεύσεις που 

ταιριάζουν σε αυτά τα αναγνωριστικά θα εμφανιστεί και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη δημοσίευση που θέλει προκειμένου να 

προχωρήσει.  

Ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει οποιοδήποτε από τα τέσσερα αναγνωριστικά έχει στη διάθεση του. Το DOI είναι προτιμότερο. Έχετε 

υπόψιν σας, ότι το σύστημα μπορεί να ενσωματώσει τα αποτελέσματα για την ίδια δημοσίευση από τους τρεις διαφορετικούς παρόχους, 

οπότε συμπληρώνοντας οποιοδήποτε από τα τέσσερα αναγνωριστικά στοιχεία είναι το ίδιο. Αφού επιλεγεί η δημοσίευση, στη συνέχεια 

πατάτε το κουμπί «Προβολή λεπτομερειών & εισαγωγή της εγγραφής». Εμφανίζονται σε καρτέλα τα μεταδεδομένα της δημοσίευσης (τα 

στοιχεία που περιγράφουν την δημοσίευση).  



 



 
 

 

 



Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία της δημοσίευσης, επιλέγετε από την λίστα το τμήμα σας και πατάτε «Εισάγετε τα δεδομένα και ξεκινήστε 

την υποβολή». Αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει μια νέα φόρμα υποβολής με τα πεδία να είναι προσυμπληρωμένα με τα μεταδεδομένα (τα 

στοιχεία της δημοσίευσης) από την επιλεγμένη δημοσίευση. 

 

 

 



Στη συνέχεια, στο στάδιο μεταφόρτωσης (upload) του αρχείου, επιλέγετε ένα αρχείο ή κάνετε drag & drop πολλαπλά αρχεία και πατάτε 
«Επόμενο». 
 
 

 
 
 
Το βήμα της μεταφόρτωσης ολοκληρώθηκε και στη συνέχεια, είτε προσθέτετε και άλλο αρχείο, είτε κάνετε διορθώσεις αν επιθυμείτε. 
 
 



Το επόμενο βήμα είναι η επιβεβαίωση της υποβολής και αφού κάνετε τον τελευταίο έλεγχο, πατήστε «Επόμενο». 
 
 

 
 
 
 
 



Στη συνέχεια , για να είναι δυνατό από το σύστημα του Αποθετηρίου να αναπαράξει, να μεταφράσει (τα απαραίτητα σημεία, όπως την επιτομή 

της εργασίας σας) και να διανείμει την υποβολή σας μέσω του διαδικτύου, θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε 

διαβάστε τους όρους της άδειας και επιλέξτε μια από τις ενέργειες στο κάτω μέρος της σελίδας. Επιλέγοντας "Χορηγώ την Άδεια", θεωρείται 

ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους. 

 
Με το να μη χορηγήσετε την άδεια δε θα σβηστεί η υποβολή σας. Το τεκμήριό σας θα παραμείνει στη σελίδα "Το DSpace Μου". Από εκεί 

μπορείτε είτε να την αφαιρέσετε από το σύστημα εξ ολοκλήρου, ή να συμφωνήσετε με την άδεια αργότερα, εφόσον έχετε επιλύσει οποιαδήποτε 

ερωτήματα είχατε σχετικά με αυτή. 

 
 



 
 

 
 
 
Επιλέγοντας  «Χορηγώ την Άδεια», έχετε ολοκληρώσει την υποβολή! 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



Μεταφόρτωση αρχείου: σε αυτό το βήμα, ο χρήστης μπορεί να μεταφορτώσει το αρχείο της δημοσίευσης του, να επιλέξει τον τύπο (bibtex. 

csv, etc.), να δει τις δημοσιεύσεις του στην καρτέλα «Αποτελέσματα» και είτε να επιλέξει μία δημοσίευση για να επεξεργαστεί/συνεχίσει 

την διαδικασία, είτε να τις κάνει όλες μαζί «Workspace items» τα οποία μπορούν να βρεθούν στις «Ημιτελείς Υποβολές» στην σελίδα “My 

Dspace”. 

 

 
 



Το κουμπί «Λειτουργία προεπισκόπησης» έχει την ακόλουθη λειτουργία: 

 Αν είναι προεπιλεγμένο: Η λίστα με τις δημοσιεύσεις στο αρχείο μεταφόρτωσης θα εμφανιστεί στον χρήστη για να επιλέξει αυτή που 

θέλει να υποβάλλει. Τα μεταδεδομένα (στοιχεία δημοσίευσης) των επιλεγμένων δημοσιεύσεων θα είναι ήδη συμπληρωμένα στα πεδία 

«των εργασιών προς υποβολή» σύμφωνα με την διαμόρφωση στο αρχείο XML. 

 Αν δεν είναι προεπιλεγμένο: Όλες οι εκδόσεις του μεταφορτωμένου αρχείου θα εισαχθούν στην σελίδα του χρήστη στο “My Dspace” 

ως «Ημιτελείς Υποβολές», ενώ η πρώτη θα πάει μέσα από την διαδικασία υποβολής.  

(Αναφορικά με το pubmed, crossref και arxiv αρχείο μεταφόρτωσης, μπορείτε να βρείτε το επισυναπτόμενο αρχείο με την ονομασία "sample-

files.zip" το οποίο περιέχει δείγματα από αυτούς τους τρεις τύπους αρχείων) 

Η διαδικασία είναι ίδια όπως στις προηγούμενες περιπτώσεις. Ένα αποτέλεσμα των δημοσιεύσεων παρουσιάζεται στον χρήστη για να επιλέξει 

την μία για να προχωρήσει με την υποβολή. 

Προεπιλεγμένη λειτουργία υποβολής: Σε αυτή την καρτέλα, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην προεπιλεγμένη χειρονακτική υποβολή. Η 

υπηρεσία αναζήτησης υποβολής δεν θα τρέξει και η φόρμα υποβολής θα εμφανιστεί κενή στον χρήστη, προκειμένου να ξεκινήσει να την 

συμπληρώνει χειρωνακτικά.    


