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Συνοπτικές οδηγίες υποβολής εργασίας στην 

 

 
 

ΨΗΦιακή βΙβλιοθήκη & ιΔρυματικό κΑταθετήριο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
 

• Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής, βεβαιωθείτε ότι έχετε μετατρέψει την εργασία σας, ή/και την 
παρουσίαση της εργασίας σας, σε μορφή PDF. Επίσης, εάν υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία της εργασίας σας, 
βεβαιωθείτε ότι τα έχετε μετατρέψει σε μορφή Zip. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες εδώ 
(http://www.lib.uom.gr/images/stories/pdf/acceptable_files.pdf). 

 
• Ανοίξτε την ιστοσελίδα της ΨΗΦΙΔΑΣ (http://dspace.lib.uom.gr/). 
 
• Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Η Ψηφίδα μου (http://dspace.lib.uom.gr/mydspace), που εμφανίζεται στο αριστερό 

μενού της ιστοσελίδας. 
 
• Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στο αντίστοιχο πλαίσιο κειμένου και πατήστε το κουμπί 

. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διεύθυνση e-mail που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι αυτή που σας έχει 
δώσει το Κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά την εγγραφή σας (τελειώνει σε 
“@uom.gr”) και όχι κάποια άλλη (π.χ. yahoo, hotmail, gmail κλπ). 

 
• Είστε πλέον στην Ψηφίδα μου. Για να ξεκινήσετε την υποβολή σας, πατήστε το κουμπί 

. 
 

• ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμπλήρωση των στοιχείων της εργασίας σας θα πρέπει να γίνεται με πεζά και όχι με 
κεφαλαία γράμματα. 

 
• Στην οθόνη εμφανίζεται το Τμήμα σας, που αντιστοιχεί και στη συλλογή της ΨΗΦΙΔΑΣ που έχετε το δικαίωμα 

να υποβάλετε την εργασία σας. Πατήστε το κουμπί . 
 
• Είστε στην πρώτη φόρμα περιγραφής της εργασίας σας. Το πρώτο πλαίσιο ελέγχου είναι προεπιλεγμένο για 

να εμφανιστεί στην επόμενη σελίδα περιγραφής το πεδίο του Εκδότη και της Ημερομηνίας έκδοσης. Η λέξη 
έκδοση αναφέρεται στην παρούσα δημοσίευση της εργασίας σας. 
Αν η εργασία που θα υποβάλετε αποτελείται μόνο από το PDF αρχείο του κειμένου της εργασίας σας, αφήστε 
κενό το πλαίσιο ελέγχου πριν από τη φράση «Το τεκμήριο συνίσταται από περισσότερα από ένα αρχεία». Εάν 
πρόκειται να υποβάλετε και την παρουσίαση της εργασίας σας ή συνοδευτικό Zip αρχείο, τσεκάρετε το πλαίσιο 

ελέγχου  και πατήστε το κουμπί .  
 
• Είστε στη δεύτερη φόρμα περιγραφής της εργασίας σας. Εδώ πρέπει: 

 Στο πεδίο Τίτλος διπλωματικής εργασίας, να συμπληρώσετε τον τίτλο της εργασίας σας. 
 Στο πεδίο Μεταπτυχιακός φοιτητής, να συμπληρώσετε το επίθετο και το όνομά σας. 
 Στο πεδίο Επιβλέπων καθηγητής, να συμπληρώσετε το επίθετο και το όνομα του επιβλέποντα 

καθηγητή της εργασίας σας. 
 Στο πεδίο Τμήμα όπου εκπονήθηκε η διπλωματική εργασία, να επιλέξετε το Τμήμα σας. 
 Στο πεδίο Εκδότης, να αφήσετε το προϋπάρχον κείμενο. 
 Στο πεδίο Ημερομηνία έκδοσης, να γράψετε το έτος κατάθεσης της εργασίας σας. 
 Στο πεδίο Περιγραφή, να αφήσετε το προϋπάρχον κείμενο, αλλά να διαγράψετε τα xxxx και στη θέση 

αυτών να συμπληρώσετε πάλι το έτος κατάθεσης της εργασίας σας. 
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 Στο πεδίο Αριθμός σελίδων, να γράψετε τον αριθμό σελίδων που έχει η εργασία σας, έτσι όπως 
εμφανίζεται στο PDF αρχείο που έχετε δημιουργήσει. Προσοχή, το πεδίο δεν αναφέρεται στον αριθμό 
σελίδων της έντυπης εργασίας σας. 

 Στο πεδίο Λέξεις-κλειδιά, να γράψετε όσες λέξεις-κλειδιά πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται στο θεματικό 
περιεχόμενο της εργασίας σας. Για να προσθέσετε περισσότερες από δύο λέξεις-κλειδιά πατήστε το 

κουμπί . 
 Στο πεδίο Περίληψη, να γράψετε ή να μεταφέρετε με τις εντολές Copy και Paste το κείμενο της 

περίληψης της εργασίας σας. Καλό είναι να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις. 
 Στο πεδίο Τύπος περιεχομένου, να αφήσετε τις προϋπάρχουσες επιλογές. 
 Στο πεδίο Γλώσσα, να αφήσετε την προϋπάρχουσα επιλογή, εκτός και αν το κείμενο της εργασίας σας 

δεν είναι γραμμένο στα ελληνικά, οπότε και θα επιλέξετε την αντίστοιχη γλώσσα. 
Αφού έχετε συμπληρώσει όλα τα παραπάνω πεδία, ουσιαστικά έχετε τελειώσει με την περιγραφή της 

εργασίας σας. Πατήστε το κουμπί , για να φορτώσετε το αρχείο. 
 

• Είστε στη σελίδα φόρτωσης του αρχείου της εργασίας σας. Πατώντας το κουμπί  επιλέγετε 
το αρχείο της εργασίας σας από το σημείο όπου το έχετε αποθηκεύσει, για να το εντάξετε στην υποβολή σας. 

Πατήστε το κουμπί . Για την ονομασία του αρχείου, πρέπει να ακολουθήσετε το 
εξής:EpithetoOnomaMscEtos.pdf, πχ. PapadopoulosNikosMsc2007.pdf Για την ονομασία της 
παρουσίασης, προσθέστε τη λέξη “present”, πριν την κατάληξη του αρχείου, π.χ. 
PapadopoulosNikosMsc2007present.pdf 

 
• Εάν στην πρώτη φόρμα περιγραφής της εργασίας σας, επιλέξατε το πλαίσιο έλεγχου για περισσότερα από 

ένα αρχεία, εδώ καλείστε να επιλέξετε και τα υπόλοιπα αρχεία πατώντας το κουμπί 

. Εάν φορτώσετε την παρουσίαση της εργασίας σας, στο πεδίο 
Περιγραφή Αρχείου, γράψτε τη λέξη Παρουσίαση. Εάν φορτώσετε συνοδευτικά αρχεία της εργασίας σας, 

γράψε Συνοδευτικό υλικό. Πατήστε το κουμπί . 
 
• Είστε στη σελίδα επιβεβαίωσης των μέχρι τώρα υποβληθέντων στοιχείων. Αν θέλετε να διορθώσετε κάτι, 

πατήστε το κουμπί  στην αντίστοιχη ενότητα. Όταν τελειώσετε τον έλεγχο 

και τις ενδεχόμενες διορθώσεις, πατήστε το κουμπί . 
 
• Είστε στη σελίδα επιλογής άδειας Creative Commons. Περισσότερα για τις άδειες Creative Commons θα 

βρείτε εδώ. Είτε επιλέξετε μία άδεια είτε παραβλέψετε αυτό το στάδιο, θα βρεθείτε στην τελευταία σελίδα. 
 
• Εδώ χρειάζεται να χορηγήσετε την έγκριση για την ηλεκτρονική δημοσίευση της εργασίας σας στην ΨΗΦΙΔΑ. 

Πατώντας το κουμπί , η υποβολή της εργασίας σας έχει ολοκληρωθεί. Προσοχή, αν 

πατήσετε το κουμπί , η υποβολή σας δε θα διαγραφεί, αλλά ούτε και θα 
ολοκληρωθεί. Για να ολοκληρωθεί πρέπει υποχρεωτικά να χορηγήσετε την άδεια. Σε περίπτωση που 
επιθυμείτε τη χορήγηση διαφορετικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να προσέλθετε στο χώρο της Βιβλιοθήκης. 

•  
 

• Την εργασία σας θα τη δείτε στην ΨΗΦΙΔΑ μόλις ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος από το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης και γίνει αποδεκτή στην κυρίως συλλογή της ΨΗΦΙΔΑΣ. Θα ενημερωθείτε σχετικά με e-mail, το 
οποίο θα συνιστά και τη Βεβαίωση που χρειάζεστε, για να καταθέσετε στη Γραμματεία του Τμήματός σας. 

 
Θυμηθείτε 

 
• Σε οποιοδήποτε σημείο της υποβολής, μπορείτε να ανατρέξετε στην on-line Βοήθεια, πατώντας τον σύνδεσμο 

Περισσότερη Βοήθεια…, που βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος κάθε σελίδας της φόρμας υποβολής. 
 
• Σε οποιοδήποτε σημείο της υποβολής, μπορείτε να ακυρώσετε την υποβολή σας ή να την αποθηκεύσετε για 

να συνεχίσετε αργότερα, πατώντας το κουμπί  που βρίσκεται στο κάτω δεξιό 
μέρος κάθε σελίδας της φόρμας υποβολής. 

 
• Σε οποιοδήποτε σημείο της υποβολής, μπορείτε να μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα της 

υποβολής σας, πατώντας τα κουμπί   που βρίσκονται στο κάτω δεξιό 
μέρος κάθε σελίδας της φόρμας υποβολής. 

 
• Από τη στιγμή που θα ολοκληρώσετε την υποβολή σας και αυτή θα σταλεί για έλεγχο στο προσωπικό 

της Βιβλιοθήκης, δεν μπορείτε να την ακυρώσετε/ αποσύρετε. Εάν είστε σίγουρος ότι θέλετε να την 



αποσύρετε ή να την αλλάξετε, επικοινωνήστε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στέλνοντας e-mail στο 
λογαριασμό psepheda@uom.gr. 

 
• Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, πριν ή μετά την ολοκλήρωση της υποβολής σας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στέλνοντας e-mail στο λογαριασμό psepheda@uom.gr και 
στο 2310891833 κα. Παναγιώτα Πατραγκού, ή στο 2310891830 κα. Ανθή Μπάλιου 

 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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