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Πολιτικός επιστήμονας

Έναρξη και υλοποίηση του έργουΈναρξη και υλοποίηση του έργου

δ ό θ ή λ ί έ• Το ιδρυματικό αποθετήριο αποτελεί μέρος της 
ψηφιακής βιβλιοθήκης

• Απόφαση Συγκλήτου Ε.Μ.Π. (24/02/2006)
• Προσδιορισμός στόχωνΠροσδιορισμός στόχων

– Λογισμικό, πολιτικές, μεταδεδομένα, κ.ά.

Δ λλή ά• Διλλήματα και αποφάσεις
• Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής 
υποβολής



Τι υποβάλλεταιΤι υποβάλλεται

• Για την ώρα, διπλωματικές, μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές εργασίες, από τρεις Σχολέςρ ς ργ ς, ρ ς χ ς
– Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών– Μηχανολόγων Μηχανικών

– Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών  

Διαδικασία υποβολής εργασιώνΔιαδικασία υποβολής εργασιών

όθ έ ξ ί ί• Προϋπόθεση να έχει εξεταστεί η εργασία
• Ηλεκτρονική υποβολή (υποχρεωτική)ρ ή β ή ( χρ ή)
• Κατάθεση εντύπου και ηλεκτρονικού 
αντιγράφου (CD/DVD) στη Βιβλιοθήκηαντιγράφου (CD/DVD) στη Βιβλιοθήκη

• Χορήγηση βεβαίωσης
Α ί ό δ λώ– Απαραίτητη για την απόκτηση του διπλώματος



Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολήςΣύστημα ηλεκτρονικής υποβολής

• Ξεχωριστή διαδικτυακή εφαρμογή

• Τρία στάδια (έξι οθόνες) για το χρήστηΤρία στάδια (έξι οθόνες) για το χρήστη
– Δήλωση αποδέσμευσης και επιλογή πολιτικής 
πρόσβασης τεκμηρίουπρόσβασης τεκμηρίου

– Υποβολή μεταδεδομένων

– Υποβολή του αρχείου της εργασίας (PDF)

• Δίγλωσση διεπαφή και βοήθεια σε κάθε βήμαΔίγλωσση διεπαφή και βοήθεια σε κάθε βήμα 
(ελληνικά και αγγλικά)   

Διαδικασία υποβολήςΔιαδικασία υποβολής



Διαδικασία υποβολήςΔιαδικασία υποβολής

Διαδικασία υποβολήςΔιαδικασία υποβολής



Διαδικασία υποβολήςΔιαδικασία υποβολής

Το αποτέλεσμα της υποβολήςΤο αποτέλεσμα της υποβολής



Αρχική σελίδα ΨΒΑρχική σελίδα ΨΒ

ΣυλλογέςΣυλλογές



Απλή αναζήτησηΑπλή αναζήτηση

ΑποτέλεσμαΑποτέλεσμα



Τα αρχείαΤα αρχεία

Η διδακτορική διατριβή σε PDFΗ διδακτορική διατριβή σε PDF



Πρόοδος μέχρι σήμεραΠρόοδος μέχρι σήμερα

λ ή ή θ ί ( / )• Πιλοτική εφαρμογή αποθετηρίου (07/2007)
• Δημιουργία υπηρεσίαςημ ργ ηρ ς
• Νέες ρουτίνες για την ακαδημαϊκή κοινότητα
• Αξιολόγηση της υπηρεσίας• Αξιολόγηση της υπηρεσίας

– Στατιστικά αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο

• Προβολή του έργου με δημοσιεύσεις
– Διαθέσιμες στο αποθετήριομ ς ήρ

Στατιστικά σε πραγματικό χρόνοΣτατιστικά σε πραγματικό χρόνο
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Μελλοντικά σχέδιαΜελλοντικά σχέδια

• Επέκταση της υπηρεσίας σε όλες τις Σχολές

• Σεμινάρια χρήσης (tutorials)Σεμινάρια χρήσης (tutorials)

• Σχέδιο διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου

• Αυτόματη εισαγωγή μεταδεδομένων

• Αναζήτηση στο πλήρες κείμενο των εργασιών• Αναζήτηση στο πλήρες κείμενο των εργασιών

• Αναβάθμιση του λογισμικού (DSpace)

• Συγκέντρωση του συνόλου της γκρίζας 
βιβλιογραφίας του Ιδρύματοςβιβλιογραφίας του Ιδρύματος



ΛογότυποΛογότυπο

Υποστήριξη – πρόγραμμαΥποστήριξη πρόγραμμα

Το έργο συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από ργ χρημ ρ μ
Εθνικούς πόρους – (ΕΠΕΑΕΚ II)

ΕυχαριστίεςΕυχαριστίες

• Ευχαριστούμε θερμά όλους

• και εσάς για την προσοχή σας…και εσάς για την προσοχή σας...
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