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Εισαγωγή 
Ο οδηγός αυτός αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στη χρήση ενός αποθετηρίου SaaS. 
Απευθύνεται σε κάθε χρήστη του αποθετηρίου και περιέχει συνοπτικές οδηγίες για τις κύριες 
λειτουργίες του, όπως είναι ενδεικτικά η πλοήγηση, η αναζήτηση, η θέαση τεκμηρίου.  
 
Στόχος του οδηγού είναι να διευκολύνει την περιήγησή σας στα Αποθετήρια που υλοποιεί το 
ΕΚΤ, στο πλαίσιο των νέων Υπηρεσιών SaaS που αναπτύσσει, και να κάνει πιο 
αποτελεσματική την αναζήτηση και εύρεση περιεχομένου σε αυτά. 
 
To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου φορέων 
για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του διαθέσιμου έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, 
αναπτύσσει μια σειρά νέων υπηρεσιών, αξιοποιώντας το μοντέλο SaaS (Software as a 
Service = Λογισμικό ως Υπηρεσία).  
 
Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών συγκαταλέγεται η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS, η οποία 
προσφέρεται σε φορείς που διαχειρίζονται έγκριτο πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο, 
όπως μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, αλλά και επιστημονικές εταιρίες, σύλλογοι, ινστιτούτα και 
οργανισμοί, το οποίο χρήζει τεκμηριωμένης απόθεσης, ανοικτής διάθεσης, οργάνωσης και 
ασφαλούς διαφύλαξης. 
 
Η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS οδηγεί στη δημιουργία αποθετηρίων, για κάθε φορέα 
ξεχωριστά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Στα αποθετήρια αυτά, ο κάθε φορέας 
συγκεντρώνει το ψηφιακό περιεχόμενό του, το τεκμηριώνει, αποθηκεύει, οργανώνει και 
διαθέτει, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κανόνες περιγραφής που ο ίδιος θα επιλέξει. 
 
Το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου διατίθεται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο 
ψηφιακό περιβάλλον, που αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το ΕΚΤ, με στόχο να 
προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης για τον τελικό χρήστη.  
 
Τα οπτικοποιημένα παραδείγματα που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό έχουν αντληθεί 
από αποθετήρια που έχει υλοποιήσει το ΕΚΤ, τα οποία μπορείτε να επισκεφθείτε στις 
διευθύνσεις: 
 
helios-eie.ekt.gr: Αποθετήριο Ήλιος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών 
www.ergani-repository.gr: Αποθετήριο Ιστορικού Αρχείου Αιγαίου «Εργάνη» 
repository.ellak.gr: Αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα 
repository.acropolis-education.gr: Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη 

http://helios-eie.ekt.gr/
http://www.ergani-repository.gr/
http://repository.ellak.gr/ellak/
http://repository.acropolis-education.gr/
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Ανακαλύπτοντας ψηφιακό περιεχόμενο 
σε αποθετήρια 

Πλοήγηση 

 

Ένα αποθετήριο παρέχει ποικίλους τρόπους πλοήγησης στο περιεχόμενο του. Επιλέγοντας 
το πεδίο στο οποίο επιθυμείτε να πλοηγηθείτε, ανοίγει μια νέα σελίδα με κατηγορίες 
περιεχομένου που εμπίπτουν στο πεδίο που επιλέξατε. 

Πεδία Πλοήγησης 

Στην αρχική σελίδα ενός αποθετηρίου, στην 
μπάρα αριστερά ή κάτω από τον τίτλο του 
υπάρχουν διάφορα πεδία με τα οποία ο 
χρήστης πλοηγείται στο περιεχόμενο. Η 
πλοήγηση γίνεται με ποικίλους τρόπους π.χ. 
ανά θέμα, δημιουργό, κοκ, με τους οποίους 
είναι οργανωμένο το ψηφιακό περιεχόμενο 
του αποθετηρίου.  

Παραδείγματα πλοήγησης με τα πεδία που 
βρίσκονται στην αριστερή στήλη, είναι ο 
Ήλιος & το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού 
Περιεχομένου για την Ακρόπολη 

 

Δίοδοι Πλοήγησης 

Πρόκειται για πεδία πλοήγησης, όπως τα παραπάνω, τα οποία, όμως, παρουσιάζονται με 
ιδιαίτερο τρόπο, σαφώς διαφοροποιημένο και με ξεχωριστή έμφαση, στο κύριο σώμα της 
αρχικής σελίδας του αποθετηρίου. Αποτελούν κεντρικές διόδους πρόσβασης στο περιεχόμενο 
του Αποθετηρίου και στοχεύουν στην προβολή των σημαντικών στοιχείων και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών του. Δείτε ένα παράδειγμα υλοποίησης διόδων πλοήγησης στο Αποθετήριο 
«Εργάνη», όπου, κατά σειρά, οι τύποι περιεχομένου (μέσω νέφους ετικετών), το 
χρονολόγιο, καθώς και οι συλλογές (Αρχείο Οικογένειας Κουρτζή), αποτελούν τις βασικές 
διόδους πλοήγησης στο περιεχόμενό του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=el
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/?locale=el
http://www.ergani-repository.gr/?locale=el
http://helios-eie.ekt.gr/EIE/
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el
http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el
http://www.ergani-repository.gr/ergani/?locale=el
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Νέφη ετικετών 

Το ΕΚΤ έχει προσθέσει ορισμένους περισσότερο σύγχρονους τρόπους πλοήγησης, όπως 
είναι τα νέφη ετικετών. Για παράδειγμα, στο αρχειακό αποθετήριο «Εργάνη», ένας τρόπος να 
πλοηγηθείτε είναι με το «νέφος ετικετών» που απεικονίζει τα είδη υλικού που εμπεριέχει το 
αποθετήριο (Σκίτσα, Εφημερίδες, Φωτογραφίες, κ.α.). To μέγεθος της κάθε λέξης αντιστοιχεί 
στη συχνότητα εμφάνισής της στα μεταδεδομένα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλαγή γλώσσας διεπαφής 
 

Τα περισσότερα αποθετήρια διατίθενται σε ελληνική και αγγλική έκδοση. Η πλοήγηση, η 
αναζήτηση, η εμφάνιση των μεταδεδομένων και ορισμένο εποπτικό υλικό εμφανίζονται και 
στην αγγλική γλώσσα.  

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα διεπαφής από τη συντόμευση «ΕN» ή «ΕΛ», την οποία 
βλέπετε στο πάνω αριστερό ή δεξί μέρος του αποθετηρίου.  

 

 

 



______________________________________________________________________________________ 

Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS από το ΕΚΤ –  Οδηγός Χρήσης 

4 

Αναζήτηση 

Οι δυνατότητες αναζήτησης περιεχομένου σ’ ένα αποθετήριο είναι δύο: η απλή και η σύνθετη.  

 

Απλή Αναζήτηση 

Στη μπάρα αναζήτησης, στην αρχική σελίδα του αποθετηρίου, εισάγετε τον όρο αναζήτησης. 
Αν γνωρίζετε συγκεκριμένα αυτό που ψάχνετε, το εισάγετε και κάνετε κλικ στο «Αναζήτηση» 
(π.χ. το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του εγγράφου, κ.λ.π.). Τα αποτελέσματα 
εμφανίζονται στη σελίδα αποτελεσμάτων και περιλαμβάνουν τα τεκμήρια που περιγράφονται 
από τον όρο που εισάγατε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνθετη Αναζήτηση 

Στη σύνθετη αναζήτηση μπορείτε να παραμετροποιήσετε την αναζήτηση, βάσει επιλεγμένων 
κριτηρίων. Αρχικά, επιλέγετε αν επιθυμείτε να γίνει η αναζήτηση σε όλο τον δικτυακό τόπο ή 
σε συγκεκριμένη συλλογή του αποθετηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά, ορίζετε συγκεκριμένα πεδία αναζήτησης περιεχομένου και στη συνέχεια τα συνδυάζετε 
μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας τις επιλογές "ΚΑΙ", "Η" ή "ΟΧΙ", στα αριστερά.  
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Αυτές οι επιλογές ονομάζονται Λογικοί Τελεστές.  

 Το «ΚΑΙ» ή «AND» σημαίνει ότι και οι δύο όροι που θα αναζητηθούν, θα 

εμφανίζονται στα αποτελέσματα των τεκμηρίων που θα ανακτηθούν.  

 Το «Ή» ή «OR» σημαίνει ότι θα ανακτηθούν τεκμήρια που θα υπάρχει είτε ο ένας 

όρος είτε και οι δύο όροι που θα πληκτρολογηθούν.  

 Το «ΟΧΙ» ή «NOT» σημαίνει ότι θα ανακτηθεί ο ένας όρος και όχι ο άλλος.  

Στη συνέχεια, στην αριστερή στήλη, επιλέγετε το πεδίο στο οποίο θέλετε να γίνει η αναζήτηση 
και στη δεξιά στήλη, εισάγετε τη λέξη ή τη φράση που αναζητάτε.  

Για παράδειγμα, ψάχνω στο αποθετήριο «Εργάνη», σε όλο το δικτυακό τόπο, στο πεδίο 
Τόπος, τη λέξη Μυτιλήνη, στο πεδίο Είδος περιεχομένου, τη λέξη επιστολές και στο πεδίο 
Χρονολογία, από τη λίστα επιλογών που εμφανίζεται, την τιμή Ίση. Ακολούθως, γράφω 1910 
(οι επιλογές για τη Χρονολογία είναι Ίση/Πριν από/Μετά από/Μεταξύ). Αναζητώ, δηλαδή, όλες 
τις επιστολές που διαθέτει το αποθετήριο με χρονολογία 1910 και τόπο τη Μυτιλήνη.  

 

 

Παρακάτω βλέπετε ένα παράδειγμα σύνθετης αναζήτησης με συμπληρωμένα τρία πεδία 
αναζήτησης, από τρεις λίστες επιλογής (Τόπος= Μυτιλήνη, Είδος περιεχομένου= Επιστολές, 
Χρονολογία=1910).  
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Για να ανακτήσετε όλες τις λέξεις με κοινή ρίζα, εισάγετε αστερίσκο (*) μετά από τη ρίζα της 
λέξης για την οποία αναζητάτε πληροφορίες. Για παράδειγμα:  

                          Αποτελέσματα: ιστορία, Ιστιαία, ιστοριοδίφης, ιστοριογραφία κ.ά.  

 

                          Αποτελέσματα: Author, Authority, Authoress, Authenticity, κ.ά.  

Για να αναζητήσετε ακριβώς μια φράση ως έχει, χρησιμοποιήστε τα εξής εισαγωγικά: ". 
Διαφορετικά, το σύστημα θα αντιληφθεί το ή/or και θα σας δώσει λάθος αποτελέσματα.  

 

Για παράδειγμα: Εισάγετε  αντί Ελληνικές αποικίες.  

 

Η μηχανή αναζήτησης αγνοεί κάποιες λέξεις που εμφανίζονται συχνά στην αγγλική γλώσσα, 
αλλά δεν βοηθούν στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

“a, am, and, are, as, at, be, but, by, for, if, in, into, is, it, no, not, of, on, or, the, to, was”. 

Αντίστοιχα, για την ελληνική γλώσσα οι λέξεις που δεν αναγνωρίζει η μηχανή αναζήτησης 
είναι:  

«ο, η, το, τα, οι, του, της, των, τον, την, και, κι, κ, είμαι, είσαι, είναι, ειμαστε, ειστε, στο, στον, 
στην, στη, μα, αλλα, απο, για, προς, με, σε, ως, παρα, αντι, κατα, μετα, θα, να, δε, δεν, μη, 
μην, επι, ενω, εαν, αν, τοτε, που, πως, ποιος, ποια, ποιο, ποιοι, ποιες, ποιον, ποιων, ποιους, 
αυτος, αυτη, αυτο, αυτοι, αυτων, αυτους, αυτες, αυτα, εκεινος, εκεινη, εκεινο, εκεινοι, εκεινες, 
εκεινα, εκεινων, εκεινους, οπως, ομως, ισως, οσο, ότι». 

Όλες οι ελληνικές λέξεις μπορούν να εισαχθούν και χωρίς τόνους. Οι τόνοι αφαιρούνται, 
αυτόματα κατά την αναζήτηση, από το σύστημα. Επίσης, το σύστημα αναγνωρίζει όλες τις 
λέξεις (σε οποιαδήποτε γλώσσα) που αναζητούνται, ανεξάρτητα από το αν γραφτούν με 
κεφαλαία ή μικρά γράμματα. 

 

Εμφάνιση αποτελεσμάτων Αναζήτησης 

Όταν πατήσετε Αναζήτηση, εμφανίζεται η σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Στην εμφάνιση 
των αποτελεσμάτων μπορεί να παραμετροποιηθεί: 

 Ο αριθμός αποτελεσμάτων που εμφανίζονται ανά σελίδα. 

 Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων (ανά συνάφεια, τίτλο, ημερομηνία και παραγωγό).  

 Η σειρά παρουσίασης αποτελεσμάτων (φθίνουσα, αύξουσα). 

 Ο αριθμός των τεκμηρίων ή συγγραφέων που παρουσιάζονται.  

 

Στη μπάρα, κάτω από αυτές τις επιλογές παραμετροποίησης, βλέπετε: τον αριθμό 
αποτελεσμάτων που εμφανίζονται στη σελίδα και το σύνολο των εγγραφών που εμφάνισε η 
αναζήτηση (π.χ. Αποτελέσματα 1-10 από 243). Το 243 είναι το σύνολο των εγγραφών που 
βρήκε το αποθετήριο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέσαμε στο προηγούμενο παράδειγμα. 

 

Auth* 

Ιστ* 
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Τα αποτελέσματα της ευρετηρίασης μπορείτε να τα δείτε, είτε από την Αναζήτηση, είτε από τη 
Σύνθετη Αναζήτηση, είτε μέσω της Πλοήγησης από την αρχική σελίδα. Τα αποτελέσματα της 
αναζήτησης ή της πλοήγησης με βάση το κριτήριο που επιλέξατε στην αρχική, εμφανίζονται 
με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το αποθετήριο. 

Μια μορφή εμφάνισης των αποτελεσμάτων είναι σε λίστα. Για παράδειγμα, έχετε επιλέξει, 
από το μενού πλοήγησης, να πλοηγηθείτε στο αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για 
την Ακρόπολη ανά Μνημείο. Εμφανίζεται η σελίδα αποτελεσμάτων με τη μορφή λίστας.  

Μπορείτε να επιλέξετε να ταξινομηθεί το υλικό από τη λίστα επιλογών που εμφανίζονται 
δίπλα στην Ταξινόμηση: ανά Ημερομηνία, ανά Τύπο ή Τίτλο των τεκμηρίων. Μπορείτε, 
επίσης, να επιλέξετε, Φθίνουσα ή Αύξουσα σειρά εμφάνισης αποτελεσμάτων και τον αριθμό 
αποτελεσμάτων ανά σελίδα που εμφανίζεται. Επίσης, μπορείτε να προσδιορίσετε τη 
χρονολογία που σας ενδιαφέρει (έτος ή έτος και μήνας δημιουργίας του τεκμηρίου).  

 

 

Στη λίστα εμφάνισης αποτελεσμάτων πλοήγησης βλέπετε στην πρώτη στήλη, την ημερομηνία 
του τεκμηρίου, στη δεύτερη, τον τίτλο και στην τρίτη στήλη, τον τύπο του περιεχομένου.  
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Ένας άλλος τρόπος εμφάνισης αποτελεσμάτων είναι με οπτικοποιημένη παρουσίαση, η 
οποία γίνεται με εικονίδια των ψηφιακών αρχείων, όπως για παράδειγμα στο αποθετήριο 
«Εργάνη»:  

 

 

 

Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζονται τα εικονίδια των ψηφιακών πόρων σε μορφή 
thumbnail lightbox (προβολή εικονιδίων στη σειρά).  

Στα καρτελάκια τεκμηρίων ο χρήστης βλέπει το εικονίδιο του τεκμηρίου, τον τίτλο, τη 
χρονολογία, τον δημιουργό και τον τύπο περιεχομένου.  
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Εξαγωγή αναφορών 

Κάτω από την μπάρα, με τις επιλογές παραμετροποίησης, υπάρχει η επιλογή εξαγωγής 
αναφοράς των τεκμηρίων που εμφάνισε η αναζήτηση. 

Σε ορισμένα αποθετήρια η υπηρεσία Εξαγωγής αποτελεσμάτων, δεδομένων ή αναφορών 
προσφέρεται μόνο σε Μέλη. Για να γίνει κάποιος Μέλος ενός αποθετηρίου, πρέπει να κάνει 
Εγγραφή στο αποθετήριο. Έπειτα, μπορεί να: 

 Αποθηκεύσει τα βιβλιογραφικά στοιχεία που ανέκτησε σε προγράμματα διαχείρισης 

βιβλιογραφικών αναφορών, π.χ. RIS, BibTeX, EndNote, CSV.  

 Εξάγει τα βιβλιογραφικά δεδομένα σε λίστα, στο επιθυμητό για πρότυπο στυλ 

βιβλιογραφικών αναφορών, π.χ. Harvard, IEEE κ.ά. 

 Ανακτήσει τα αποτελέσματα σε ένα από τα μορφότυπα που του παρέχει η υπηρεσία, 
π.χ. PDF, MS Word, HTML, text.  

 

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να εξάγετε βιβλιογραφική αναφορά των αποτελεσμάτων της 
αναζήτησής σας σε Harvard στυλ, σε μορφή PDF, θα δημιουργηθεί το εξής αρχείο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτός είναι ένας πολύ χρήσιμος τρόπος να δημιουργεί κανείς βιβλιογραφία και λίστες κάθε 
είδους τεκμηρίων, επιμελημένες σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει στη Σύνθετη Αναζήτηση.  

Παράλληλα, είναι δυνατή η εξαγωγή αναφοράς για ένα μεμονωμένο τεκμήριο από την 
καρτέλα τεκμηρίου.  

Στο τέλος της καρτέλας βλέπετε την εντολή «Εξαγωγή σε:». Στην εντολή αυτή υπάρχει μια 
λίστα επιλογών: το στυλ αναφοράς και ορισμένα κουμπιά, με τα οποία μπορείτε να επιλέξετε 
το μορφότυπο της αναφοράς (text, html, word, pdf). Περισσότερες πληροφορίες για την 
καρτέλα τεκμηρίου παρατίθενται στην επόμενη ενότητα. 
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Ανακαλύπτοντας το ψηφιακό τεκμήριο 

Καρτέλα Τεκμηρίου 

Όταν επιλέξετε ένα τεκμήριο, ανοίγει η καρτέλα τεκμηρίου.  

Στην καρτέλα τεκμηρίου μπορείτε 
να δείτε τα μεταδεδομένα που το 
περιγράφουν, όπως και το 
ψηφιακό αρχείο, εφόσον αυτό 
διατίθεται στο αποθετήριο.  

Η καρτέλα τεκμηρίου μπορεί να 
πάρει διάφορες μορφές, αλλά 
γενικά εμφανίζει: 

Α. τα πεδία μεταδεδομένων και 
τις τιμές που παίρνουν,  

Β. το ψηφιακό αρχεία που 
απαρτίζουν το τεκμήριο, και 

Γ. ορισμένες επιλογές εξαγωγής 
και διαμοιρασμού, οι οποίες 
συνήθως παρουσιάζονται στη 
μπάρα κάτω από τα 
μεταδεδομένα. 
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Πεδία με διαφορετικό χρώμα στην καρτέλα 
τεκμηρίου 

Στην καρτέλα τεκμηρίου ορισμένες τιμές πεδίων φαίνονται χρωματισμένες με διαφορετικό 
χρώμα ή αλλάζουν χρώμα, όταν περάσει από πάνω τους ο κέρσορας. Αυτό σημαίνει ότι είναι 
υπερσύνδεσμοι και οδηγούν σε άλλο σημείο του αποθετηρίου.  

Επίσης υπερσύνδεσμος είναι η Διεύθυνση Ψηφιακού Αντικειμένου (URI), η οποία αποτελεί 
τον μόνιμο προσδιοριστή του (handle) και ορίζει τη σταθερή τοποθεσία, στην οποία βρίσκεται 
το τεκμήριο στο διαδίκτυο.  

Αν κάνετε δηλαδή αντιγραφή και επικόλληση των προσδιοριστών, είτε σε ένα φυλλομετρητή 
(browser), είτε τους βάλετε ως υπερσύνδεσμο σε ένα κείμενο, αυτοί οδηγούν κατευθείαν στην 
καρτέλα τεκμηρίου. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για αναφορές και μελέτες, όπου η πρόσβαση 
στην πηγή αναφοράς είναι σημαντική.  

 

Θέαση ψηφιακού αρχείου 

Αν κάνετε κλικ πάνω στο ίδιο το εικονίδιο του τεκμηρίου ή στο «Δείτε/ανοίξτε», στην καρτέλα 
αρχείου τεκμηρίου, τότε θα ανοίξει το αρχείο σε καλή ανάλυση, σε ένα άλλο παράθυρο.  

Στη θέαση τεκμηρίου, το ψηφιακό αρχείο αν είναι βιβλίο «ανοίγει» σε φυλλομετρητή. 
Πηγαίνετε πίσω και εμπρός στις σελίδες, χρησιμοποιώντας τα βελάκια κάτω από το τεκμήριο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν το τεκμήριο είναι εικόνα, σχέδιο ή φωτογραφία, κάνετε κλικ πάνω στο εικονίδιο, εφόσον 
αυτό διατίθεται ή κάνετε κλικ στο «Δείτε/ανοίξτε», κάτω από τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου. 
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Το τεκμήριο «ανοίγει» σε ξεχωριστό παράθυρο: 

 

 

 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες  
Εκτός από τις γενικές υπηρεσίες πλοήγησης και αναζήτησης που παρέχει κάθε αποθετήριο, 
σε πολλά αποθετήρια υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής σε αυτά, η οποία εξασφαλίζει την 
παροχή επιπλέον υπηρεσιών που αναβαθμίζουν την εμπειρία του χρήστη. 
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Παρακάτω, παρατίθενται ενδεικτικά οι υπηρεσίες αυτές. Κάθε αποθετήριο είναι δυνατόν να 
παρέχει όλες ή μέρος αυτών των υπηρεσιών. 

 

Εγγραφή στο αποθετήριο  
 

Βήμα 1  

Στα αποθετήρια που προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ ή εγγραφής, υπάρχει 
στην αρχική σελίδα, μια επιλογή ή ένα κουτί με τον τίτλο «Είσοδος» ή «Είσοδος στο 
αποθετήριο». 

 

 
 

Βήμα 2 

Εφόσον δεν έχετε εισέλθει στο αποθετήριο στο παρελθόν, ακολουθήστε τις οδηγίες 
Εγγραφής.  
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Βήμα 3 

Στη Φόρμα Εγγραφής, εισάγετε τα στοιχεία που ζητούνται (συνήθως ένα email που 
χρησιμοποιείτε) και κάντε κλικ στην επιλογή  «Εγγραφείτε».  
 

Βήμα 4 

Με το κλικ στο κουμπί «Εγγραφή», το σύστημα στέλνει ένα μήνυμα στο διαχειριστή του 
αποθετηρίου, ο οποίος εγκρίνει την εγγραφή. Στη συνέχεια, λαμβάνετε ειδοποίηση στο email 
που έχετε καταχωρίσει για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο αποθετήριο, στο οποίο θα 
βρείτε τον σύνδεσμο ενεργοποίησης.  

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο αυτόν και εισάγετε τις πληροφορίες που ζητούνται. Στο πεδίο 
«κωδικός», εισάγετε κωδικό με μέγιστο μήκος 6 χαρακτήρες, οι οποίοι μπορούν να είναι 
κεφαλαία και μικρά γράμματα, αριθμοί και χαρακτήρες κειμένου (π.χ. ~ ! @ # $ % ^ &). 

Αν ξεχάσετε τον κωδικό, μπορείτε να κάνετε κλικ στο «Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας;» ή 
«Ξέχασα τον κωδικό μου» και θα σας σταλεί υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης, στην 
καταχωρισμένη διεύθυνση email σας. 

Τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή «Ολοκληρώσετε την εγγραφή».  

 

Σύνδεση στο αποθετήριο  
 

Για να συνδεθείτε για πρώτη φορά, πηγαίνετε στο «Είσοδος στο αποθετήριο». Κάνοντας 
κλικ, πηγαίνετε στη σελίδα του προφίλ σας, όπου βλέπετε τις εξής επιλογές:  

 Το Αποθετήριό μου 

 Επεξεργασία Προφίλ  

 Έξοδος 
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Προσωποποίηση προφίλ  

Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα να προσωποποιήσετε το προφίλ σας, κάνοντας κλικ 
στο «Επεξεργασία Προφίλ». Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία του προφίλ σας 
(Κωδικό πρόσβασης, Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Γλώσσα) και να αλλάξετε τον κωδικό σας 

Εγγραφή σε συλλογές που σας ενδιαφέρουν 

Με την υπηρεσία «Εγγραφής» μπορείτε να επιλέξετε θέματα ενδιαφέροντος στο αποθετήριο, 
προκειμένου να τα παρακολουθήσετε. Αυτό γίνεται με την εγγραφή στην αντίστοιχη Συλλογή, 
κάνοντας κλικ στο «Εγγραφείτε», δίπλα στο όνομα της Συλλογής. 

Θα λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω e-mail για τα νέα τεκμήρια που προστίθενται στις συλλογές 
που έχετε εγγραφεί. Η ενημέρωση που θα λαμβάνετε μπορεί να καλύπτει επιλεκτικά μία, 
περισσότερες ή και όλες τις συλλογές που έχουν προστεθεί στο αποθετήριο.  

 

 

Αγαπημένες αναζητήσεις 

Η υπηρεσία «Αγαπημένες αναζητήσεις» σας επιτρέπει να χαρακτηρίσετε τις αναζητήσεις 
που κάνετε σαν «Αγαπημένες». Το σύστημα κρατάει το σύνολο των αποτελεσμάτων της 
αναζήτησης και έτσι ανακτάτε γρήγορα τα τεκμήρια. 

Απλά κάνετε κλικ στο «Προσθήκη στα Αγαπημένα».  

 

 

Όταν μπαίνετε στο προφίλ σας, στην επιλογή «Το Αποθετήριό μου», βλέπετε «Αγαπημένες 
Αναζητήσεις», όπως και «Συνδρομές σε Συλλογές» και «Αγαπημένα Τεκμήρια».  
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Αγαπημένα Τεκμήρια 

Μπορείτε να χαρακτηρίσετε τεκμήρια της επιλογής σας ως «Αγαπημένα» και να 
δημιουργήσετε τον δικό σας κατάλογο τεκμηρίων. Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί με παρόμοιο 
τρόπο με τις «Αγαπημένες Αναζητήσεις». Η διαφορά έγκειται στο ότι τη δυνατότητα 
οποιασδήποτε επιλογής στα «Αγαπημένα», μπορείτε να τη βρείτε στην καρτέλα τεκμηρίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Διαχείριση συνδρομών και αγαπημένων 

Η σελίδα «Το Αποθετήριό μου» εμφανίζει: όλες τις συνδρομές σε Συλλογές του 
αποθετηρίου, τα Αγαπημένα Τεκμήρια και τις Αγαπημένες Αναζητήσεις σας.  

Μπορείτε να διαγραφείτε κάνοντας κλικ στο «Διαγραφείτε», το οποίο βρίσκεται δίπλα στην 
κάθε συλλογή, τεκμήριο ή αναζήτηση.  
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Κωδικός που ξεχάστηκε 

Αν ξεχάσετε τον κωδικό, κάνετε κλικ στο «Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας;» ή «Ξέχασα τον 
κωδικό μου» και θα σας σταλεί μια υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης, στην καταχωρημένη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. 

 

 

Άλλες υπηρεσίες 
Εκτός από τις υπηρεσίες στους εγγεγραμμένους χρήστες, δηλαδή τα Μέλη του αποθετηρίου, 
το αποθετήριο προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η 
εξουσιοδότηση γίνεται εσωτερικά. Οδηγίες για τις υπηρεσίες αυτές βρίσκονται διαθέσιμες 
στους αντίστοιχους οδηγούς (πχ στο Οδηγό Τεκμηρίωσης, όσον αφορά την Τεκμηρίωση κοκ).  
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