
Επιλέγω  «Νέα
υποβολή»



Αν έχω λογαριασμό email στο central
επιλέγω εδώ

Αν δεν έχω λογαριασμό email στο central
συνδέομαι με ένα οποιοδήποτε ενεργό
email μου π.χ. gmail, yahoo, Hotmail, κ.λπ



Αν έχω λογαριασμό στο central

Συνδέομαι με τους κωδικούς του
email του central



Αν δεν έχω email στο central και
επιλέξω «Ταυτοποίηση Κωδικού»
κάνω «Εγγραφή Νέου χρήστη»



Εισάγω το email που θέλω



Πηγαίνω στο email μου και επιλέγω το
link που αναγράφεται



Επιλέγω αυτό το link



Κάνω εγγραφή βάζοντας τα στοιχεία
μου



Τώρα πια είμαι εγγεγραμμένος χρήστης
DSpace και μπορώ να κάνω υποβολή
χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχω
διαλέξει



Επιλέγω Διπλωματική Εργασία



Εισάγω τον τίτλο στην γλώσσα
που είναι γραμμένη η εργασία

Υπότιτλος / δευτερεύον τίτλος
αν υπάρχει



Αν θέλω να προσθέσω και τίτλο σε άλλη
γλώσσα επιλέγω το ADD και προσθέτω τον
άλλο τίτλο

Επιλέγω και την
αντίστοιχη γλώσσα

Αν θέλω να προσθέσω και Υπότιτλο σε
άλλη γλώσσα επιλέγω το ADD και
προσθέτω τον άλλο τίτλο

Επιλέγω και την
αντίστοιχη γλώσσα



Πληκτρολογώ το όνομά
μου δηλ. του όνομα του
συγγραφέα της εργασίας

Επιλέγω από ένα κατάλογο
θεμάτων όποιο θέμα  θεωρώ
κατάλληλο. Ωστόσο, μπορώ να
εισάγω και ένα άλλο θέμα

Για κάθε λέξη που προσθέτω επιλέγω ADD.
Οι λέξεις προτείνεται να είναι  στον
πληθυντικό, εκτός και αν είναι
αφηρημένες έννοιες. Μπορώ επίσης να
χρησιμοποιήσω περισσότερες από μία
λέξεις στο ίδιο πεδίο π.χ. Υπολογιστική
ρευστομηχανική, Ψηφιακές απεικονίσεις

Αν θέλω να διαγράψω κάποια λέξη-
κλειδί την επιλέγω και πατάω Remove
selected

Επιλέγω ADD για να
προσθέσω το όνομά μου
στα Αγγλικά



Επιλέγω Παγκόσμια-Ελεύθερη Πρόσβαση,
εκτός από συγκεκριμένες ειδικές
περιπτώσεις



Κάνω Copy-Paste από το
pdf ή από αρχείο κειμένου
(doc ή docx) τις περιλήψεις
ελληνική και αγγλική.
Προσέχω να εμφανίζονται
με ελληνικούς και
λατινικούς χαρακτήρες
αντίστοιχα χωρίς λάθη
λόγω μεταφοράς. Η
προσθήκη γίνεται με ADD

Αν υπάρχει χορηγός (κυρίως
για Μεταπτυχιακές εργασίες
και Διδακτορικές διατριβές)



Επιβλέπων
καθηγητής

Τα άλλα δύο μέλη
της επιτροπής δεν
ξαναγράφω τον
επιβλέποντα

Πληκτρολογώ τον Τομέα και το

Εργαστήριο π.χ. Τομέας Ηλεκτρικής

Ισχύος. Εργαστήριο Ηλεκτρικών

Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος

Π.χ. 120 σ.

Πληκτρολογώ ADD
για να εισάγω και το
τρίτο μέλος της
επιτροπής



Ανεβάζω οπωσδήποτε το
πλήρες κείμενο της
εργασίας σε pdf αρχείο
(ΟΧΙ κρυφό)



Αν θέλω να ανεβάσω
και άλλα αρχεία
επιλέγω «Ανέβασμα
αρχείου και προσθήκη
ενός ακόμα»



Ανεβάζω συμπληρωματικά
αρχεία σε οποιαδήποτε
μορφή  είτε κρυφά είτε όχι
π.χ. εικόνες ή παρουσιάσεις
(Jpeg ή ppt)



Ελέγχω τα δεδομένα
που έχω εισάγει και
κάνω διορθώσεις
όπου και αν χρειάζεται



Τις επιλέγω για να
καθορίσω πως θα
χρησιμοποιείται η
εργασία μου



Υποχρεωτική άδεια
προς τη Βιβλιοθήκη
για διανομή της
εργασίας μέσω του
DSpace



Είμαι έτοιμος να
ζητήσω βεβαίωση
υποβολής εργασίας
από τη Βιβλιοθήκη


