
1/2 

 

  
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

πΛ 

 

Πανεπιστημιόπολη 

Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784 

Τηλ. 0030 210 727 4247 

fax.0030 210 727 4065 

 http://www.biol.uoa.gr        

secr@biol.uoa.gr  

 

Αθήνα 21/12/20172017 

 

Διαδικασία καταχώρησης διδακτορικών διατριβών & διπλωματικών εργασιών στο ψηφιακό 

αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» 

 

Προαιρετική διαδικασία για την ανακήρυξη των προπτυχιακών φοιτητών 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγόρευση των Διδακτόρων και  

την καθομολόγηση των αποφοίτων των Μεταπτυχιακών  

Προγραμμάτων Σπουδών 

Βήμα 1ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* προκειμένου να έχει δυνατότητα να καταχωρήσει την εργασία του στο ψηφιακό 

αποθετήριο «Πέργαμος», δημιουργεί υποχρεωτικά έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό (ή ηλεκτρονική διεύθυνση) στο 

ΕΚΠΑ (εφόσον δεν έχει ήδη). Η δημιουργία λογαριασμού γίνεται μέσω του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης 

Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του ΕΚΠΑ http://www.noc.uoa.gr/. 

Βήμα 2ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* κατεβάζει από την ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας ή προμηθεύεται 

κατευθείαν από τη Γραμματεία δύο αντίτυπα του εντύπου καταχώρησης εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο 

«Πέργαμος». Στο εν λόγω έντυπο περιλαμβάνονται: α) η βεβαίωση έγκρισης της εργασίας ή της διδακτορικής 

διατριβής (υπογράφεται από τη Γραμματεία), β) η υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα με την οποία 

παραχωρεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εγκριθείσας 

εργασίας (υπογράφεται από τον/την φοιτητή/τρια) και γ) η βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς 

καταχώρησης της εργασίας στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» (υπογράφεται από τη Βιβλιοθήκη). 

Βήμα 3ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* καταθέτει υποχρεωτικά (δεν είναι υποχρεωτικό πλέον για τους προπτυχιακούς- 

απόφ. Συνέλευσης 25-10-2017) την εργασία στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» (pergamos.lib.uoa.gr) 

ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες και ενημερώνεται με e-mail για την πορεία κατάθεσης της εργασίας του/της. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών λαμβάνει σχετικό μήνυμα, διορθώνει ή συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία 

και επαναλαμβάνει την καταχώρηση. 

Βήμα 4ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* προσέρχεται στη Βιβλιοθήκη φέροντας μαζί του/της τα δυο αντίτυπα του εντύπου 

καταχώρησης, προκειμένου η Βιβλιοθήκη να πιστοποιήσει και να εγκρίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και να 

υπογράψει τη βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων και επιτυχούς καταχώρησης της εργασίας.  

Βήμα 5ο: Ο/Η φοιτητής/τρια* παραλαμβάνει από τη Βιβλιοθήκη το ένα εκ των δυο παραπάνω αντιτύπων και το 

προσκομίζει στη Γραμματεία για να προχωρήσει η διαδικασία καθομολόγησής του. 

 Ο/Η φοιτητής/τρια* δεν οφείλει να καταθέσει έντυπο αντίγραφο της εργασίας του στη Βιβλιοθήκη της Σχολής 

Θετικών Επιστημών. 

Οι Διδάκτορες του Τμήματος θα πρέπει να ακολουθήσουν και τη διαδικασία κατάθεσης της διδακτορικής τους 

διατριβής στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ ), διότι η 

κατάθεση της διδακτορικής διατριβής στο ΕΑΔΔ είναι υποχρεωτική και αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα 
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πριν την απονομή του διδακτορικού τίτλου. Συγκεκριμένα, μετά την κατάθεση του Πρακτικού έγκρισης της 

Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία ακολουθούνται τα εξής:  

*προπτυχιακός/ή - μεταπτυχιακός/ή - διδάκτορας 
 

Βήμα 1ο: Η Γραμματεία του Τμήματος εισέρχεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης 

Διδακτορικών Διατριβών και ΕΑΔΔ (http://phdms.ekt.gr) και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία της 

διδακτορικής διατριβής που εγκρίνεται από το Τμήμα. 

 

Βήμα 2ο:  Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης από τη Γραμματεία του Τμήματος, αποστέλλεται αυτόματα από 

το σύστημα ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάκτορα, ότι οφείλει να εισέλθει στο σύστημα και να καταχωρήσει τα 

απαιτούμενα στοιχεία της εργασίας του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και να επισυνάψει το αρχείο του πλήρους 

κειμένου της διατριβής. Η εργασία πρέπει να είναι στην τελική της μορφή μετά από τις επισημάνσεις της 

εξεταστικής επιτροπής. 

 

Βήμα 3ο: Το ΕΚΤ λαμβάνει την εγγραφή της εργασίας, την ελέγχει και εάν είναι αποδεκτή, ενημερώνει 

ηλεκτρονικά τη Γραμματεία ότι έχει κατατεθεί η διδακτορική διατριβή στο ΕΚΤ. 

 

Βήμα 4ο: Ο διδάκτορας προσκομίζει στη Γραμματεία του Τμήματος την έντυπη μορφή της διατριβής (hardcopy), 

προκειμένου να αποσταλεί με ευθύνη της Γραμματείας στο ΕΚΤ και το Τμήμα ολοκληρώνει με την αναγόρευση και 

καθομολόγηση του διδάκτορα.  

 

 

 

 

        Από τη Γραμματεία  
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