
Οδηγίες ανάρτησης 

· Μπαίνω στην ιστοσελίδα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "ΟΛΥΜΠΙΑΣ" 
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/ 

 

   

  

 
Επιλέγω «Είσοδος σε:» & 

«Το αποθετήριό μου» 

 

Επιλέγω σύνδεση μέσω 
της Υπηρεσίας Ταυτοποί-
ησης του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Shibboleth) 



Εναλλακτικά  

 

 

 
 

Πληκτρολογώ το 
email μου 

Και τον κωδικό 
πρόσβασης 

 

και σύνδεση 

 

 

Εισάγω τα προσωπικά μου 
στοιχεία και συνδέομαι 

 

Σύνδεση μέσω του 
λογαριασμού του απο-
θετηρίου 

Πληκτρολογώ 
το email μου 

Πληκτρολογώ τον 
κωδικό πρόσβασης 
του αποθετηρίου 

και σύνδεση 



 

Μπορώ πλέον να ξεκινήσω μια υποβολή 

Ανάλογα με τον τύπο της υποβολής (άρθρο, διατριβή,  μεταπτυχιακό κλπ) συμπληρώνω 

και διαφορετικά πεδία. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Επιλέγω νέα υποβολή 



 

πχ. πληκτρολογώ εδώ 
Τμήμα Φιλολογίας... 

 

… και επιλέγω 
άρθρα σε περιοδικά 
(ανοιχτά) 

 

Στη συνέχεια      
επιλέγω επόμενο 

ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

Πληκτρολογώ το Τμήμα στο οποίο θέλω να κάνω την ανάρτηση και το είδος της 
ανάρτησης  

 

Είδος τεκμηρίου:  

Επιλέγω: Δημοσίευση 
σε περιοδικό 

 

Εδώ σε όλα τα πεδία επιλέγω 
τη γλώσσα πληκτρολόγησης 

 

Επιλέγω προσθήκη για να 
προσθέσω δεύτερο ή και 
τρίτο τίτλο (πχ. στην αγ-
γλική γλώσσα) 



 

Στις φόρμες που εμφανίζονται παρακάτω  

συμπληρώνω υποχρεωτικά τα πεδία με αστερίσκο (*).  

Στα υπόλοιπα πεδία η συμπλήρωσή τους είναι προαιρετική  

 

ΤΙΤΛΟΣ 

 επιλέγω ελληνικά  → δίνω ελληνικό τίτλο και επιλέγω προσθήκη, 

 επιλέγω αγγλικά →  δίνω αγγλικό τίτλο 

* κεφαλαία μόνο το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης, το πρώτο γράμμα από ονό-
ματα, τοπωνύμια, τα αρκτικόλεξα, κ.λπ. 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ/ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: 

εάν υπάρχει υπότιτλος 

Μόνο πεζά  

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ:  

 επιλέγω ελληνικά →  δίνω το επώνυμο στα ελληνικά, ή 

 επιλέγω αγγλικά →  δίνω το επώνυμο  στα αγγλικά. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  

 επιλέγω ελληνικά →  δίνω θεματική κατηγορία στα ελληνικά, με κεφαλαίο μόνο το 
πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης και επιλέγω προσθήκη, 

 επιλέγω αγγλικά →  δίνω θεματική κατηγορία στα αγγλικά, με κεφαλαίο μόνο το 
πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης. 

 

 

 



ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  

 επιλέγω ελληνικά →  δίνω μία λέξη-κλειδί στα ελληνικά, με κεφαλαίο μόνο το πρώτο 
γράμμα της πρώτης λέξης, επιλέγω προσθήκη  

 επιλέγω ελληνικά δίνω την επόμενη, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία, επιλέ-
γω προσθήκη 

 επιλέγω αγγλικά, δίνω μία λέξη-κλειδί στα αγγλικά, με κεφαλαίο μόνο το πρώτο 
γράμμα της πρώτης λέξης, (πάντα δίνω τις λέξεις-κλειδιά και στα αγγλικά, επανα-
λαμβάνοντας την ίδια διαδικασία).  

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ  

 Συμπληρώνω το DOI (αν υπάρχει) του ψηφιακού άρθρου που έχει δοθεί κατά τη 
δημοσίευσή του 

OPENAIRE PROJECT IDENTIFIER  

 δεν συμπληρώνω  

 

ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ: 

 επιλέγω: π.χ. ελληνικά εάν το τεκμήριο είναι στην ελληνική γλώσσα ή αγγλικά αν το 
τεκμήριο είναι στην αγγλική κ.ό,κ. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ: 

Επιλέγω: 

 δημόσια διαθέσιμο (παγκόσμια ελεύθερη πρόσβαση) ή 

 διαθέσιμο μόνο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή 

 χρονικός αποκλεισμός (3 χρόνια) και μετά διαθέσιμο δημόσια.  

Επιλέγω εδώ 



ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ του ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

 επιλέγω ελληνικά → και πληκτρολογώ το ίδρυμα όπως είναι καθιερωμένο, π.χ. Πα-
νεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οι-
κονομικών Επιστημών. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ:   

 Μήνας (δημοσίευσης, αν υπάρχει) 

 Ημέρα (δημοσίευσης,αν υπάρχει) 

 Έτος (δημοσίευσης) 

 

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

 επιλέγω γλώσσα → δίνω τον τίτλο του περιοδικού, τον τόμο και το έτος που δημο-
σιεύτηκε το άρθρο στην αντίστοιχη γλώσσα που επέλεξα  

 πχ. Τα Ιστορικά; Τομ. 15 (1991) 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ  

 επιλέγω γλώσσα → δίνω το όνομα του εκδότη του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύτη-
κε το άρθρο 

 

Επιλέγω αντίστοιχα : 

με ή χωρίς διαδικασία 
κρίσης 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  

 επιλέγω ελληνικά → δίνω περίληψη στα ελληνικά και επιλέγω πρσθήκη, 

 επιλέγω αγγλικά → δίνω περίληψη και στα αγγλικά. 

*γράφω την περίληψη με πεζούς χαρακτήρες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

 Συμπληρώνω τον πίνακα περιεχομένων 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ  

 δηλώνω τον χορηγό αν υπάρχει 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

 π.χ. Βιβλιογραφία:  187-196 ή  

 Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο ή 

 Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές ή 

 Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και παραρτήματα ή 

 Περιλαμβάνει ευρετήριο 

 

ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

 Αν υπάρχουν άλλοι συντελεστές της εργασίας  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΣΧΟΛΙΑ  

 δηλώνω την σελιδαρίθμηση του άρθρου πχ. σσ. 37-68 

 Προσθέτω ό,τι άλλο θεωρώ σημαντικό σχετικά με το άρθρο.  



 

ΥΠΟΒΟΛΗ: ΦΟΡΤΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ) 

Επιλέξτε ένα αρχείο … 

Ανεβάζω το αρχείο ή τα αρχεία της εργασίας (PDF, JPEG, PPT) στο οποίο έχω δώσει 
τον τίτλο του άρθρου ώς όνομα. 

Επιλέγω το αρχείο που 
επιθυμώ να ανεβάσω 



 

Επιλέγω διόρθωση εδώ 
και διορθώνω το λαν-
θασμένο πεδίο 

 

Επιλέγω creative commons 

 

Δίνω αντίστοιχη άδεια εδώ 

ΥΠΟΒΟΛΗ:ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Πριν κάνω την οριστική υποβολή έχω την δυνατότητα να κάνω έναν τελευταίο 
έλεγχο των μεταδεδομένων. Αν κάτι είναι λάθος, πάω πίσω και διορθώνω, χρησιμο-
ποιώντας τα κουμπιά δίπλα από το λάθος 

ΧΡΗΣΗ ΆΔΕΙΑΣ CREATIVE COMMON 

Πριν την οριστική υποβολή χορηγώ τις άδεις Creative Commons σύμφωνα με τις ο-
ποίες ορίζεται το πως θα χρησιμοποιήσουν οι αναγνώστες την εργασία μου. Λεπτομέ-

ρειες Creative Commons εδώ: https://creativecommons.ellak.gr/ 



 

Χορηγώ την άδεια εδώ 

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

«Απόδειξη υποβολής»  

θα έρθει στο email μου 

Συνεχίζω με τις άδειες και χορηγώ την άδεια που επέλεξα στην προηγούμενη σελίδα.  


