
Διαδικασία καταχώρησης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών 

στο ψηφιακό αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» 

 

Απόφαση της Συγκλήτου (22ας-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης-11-2016 / 

Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856) 

Βήμα 1ο: Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να 

καταχωρήσει τη διπλωματική του/της εργασία στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος», δημιουργεί 

υποχρεωτικά έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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 μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια συμπληρώνει δύο (2) αντίτυπα της Βεβαίωσης 

καταχώρησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος». 

(βλ. επόμενη σελίδα)  

*** Στο εν λόγω έντυπο η Γραμματεία ΜΠΣ υπογράφει το πρώτο μέρος*** 

Βήμα 3ο: Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια καταθέτει υποχρεωτικά τη διπλωματική εργασία 

στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» (pergamos.lib.uoa.gr) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 

και ενημερώνεται με e-mail για την πορεία της κατάθεσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης λαθών 

λαμβάνει σχετικό μήνυμα, διορθώνει ή συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και επαναλαμβάνει 

την καταχώρηση. 

Βήμα 4ο: Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια προσέρχεται στη Βιβλιοθήκη φέροντας μαζί 

του/της τα δυο αντίτυπα της Βεβαίωσης για υπογραφή. 

 Βήμα 5ο: Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια παραλαμβάνει από τη Βιβλιοθήκη το ένα εκ των 

δυο παραπάνω αντιτύπων και το προσκομίζει στη Γραμματεία ΠΜΣ για να προχωρήσει η 

διαδικασία της ορκωμοσίας του/της. 

 

Σημείωση: Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν οφείλει να καταθέσει σε έντυπη μορφή  

αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας στη Βιβλιοθήκη. 

 

 

 

 

http://www.noc.uoa.gr/
http://pergamos.lib.uoa.gr/


ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 

Πανεπιστήμιον Αθηνών 
 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Θεμιστοκλέους 6, 10678 Αθήνα 

Πληροφορίες: Ιωάννα Νάνου 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 368 8919 - Τηλεομοιοτυπία: 210 368 8920 

 

(σύμφωνα με απόφ. Συγκλήτου 29ης-11-2016/αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856)    

Αθήνα, _______________________ 

        

Προς: Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης  

 

1.Βεβαίωση επιτυχούς διεκπεραίωσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τη Γραμματεία ΜΠΣ. 

Βεβαιώνεται ότι η διπλωματική εργασία τ____  _________________________________________(μετ. φοιτητ____ ) 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, με αριθμό μητρώου _______________________ και με 

τίτλο: __________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

έχει εγκριθεί και βαθμολογηθεί. 

         Από τη Γραμματεία ΜΠΣ του Τμήματος 

 
        

 

 

 

2α.Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης στη Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) της μη 
αποκλειστικής άδειας διάθεσης της εγκριθείσας μεταπτυχιακής εργασίας μέσω του διαδικτύου και 
υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης πιστού αντιγράφου της σε μορφή pdf. 

 

___ κάτωθι υπογεγγραμμέν____  ____________________________________________________________________ 

του ____________________________ συγγραφέας της ανωτέρω μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δηλώνω 

υπεύθυνα  ότι  παραχωρώ στη Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης 

της μέσω του διαδικτύου και ότι έχω καταθέσει στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»,  πιστό αντίγραφο, σε 

μορφή pdf, της εγκριθείσας εργασίας μου.  

 



2β.Υπεύθυνη δήλωση, περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο. Αφορά μόνο τις μεταπτυχιακές 
διπλωματικές εργασίες. 

 

 Επιθυμώ να εμφανίζεται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής εργασίας μου στο διαδίκτυο, άμεσα. 

 Επιθυμώ να εμφανίζεται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής εργασίας στο διαδίκτυο μόνο εντός του 

δικτύου του ΕΚΠΑ. 

 Επιθυμώ να εμφανίζεται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής εργασίας στο διαδίκτυο μετά από 6 μήνες 

 Καταθέτω έγγραφο αίτημα περιορισμού πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διπλωματικής εργασίας για 12 

μήνες διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, από το Εφορευτικό 

Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, θα ισχύσει ο περιορισμός των 6 μηνών  

 
 

Στις περιπτώσεις περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της διπλωματικής εργασίας, στο Ιδρυματικό 

Αποθετήριο εμφανίζονται μόνο τα βιβλιογραφικά στοιχεία, η περίληψη και οι λέξεις κλειδιά. 

 

                  Ο/Η συγγραφέας της διπλωματικής εργασίας 

 

 

3.Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης                

                                                                       

Αθήνα, _______________________ 

              

        Προς: Γραμματεία Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

 

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής _____________________________________ βεβαιώνει: 

1. ότι η διπλωματική εργασία τ___ ____________________________________________________ του ___________ 

_________________  (μετ. φοιτητ____ ), του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ελέγχθηκε ως 

προς την ορθή καταχώρηση και συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» 

και αναρτήθηκε επιτυχώς με μοναδικό αριθμό καταχώρησης ______________________ 

2. ότι ___ _________________________________________________ του __________________________________ 

(μετ. φοιτητ____ ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκηση, δεν οφείλει βιβλία στην Βιβλιοθήκη. 

            

Για τη Βιβλιοθήκη 


