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Μαζική εισαγωγή ερευνητικών δημοσιεύσεων - Αίτημα συνυπευθυνότητας (co-authorship)



Μαζική εισαγωγή 
ερευνητικών δημοσιεύσεων 
μελών του ΕΚΠΑ

Έχουν εισαχθεί 81017 μοναδικές εγγραφές προερχόμενες 
από τις βάσεις Scopus, Web of Science και PubMed 

● Δεν έχουν εισαχθεί εγγραφές που δεν είχαν DOI 
(Digital Object Identifier).

● Είναι διαθέσιμες και αναζητήσιμες στην Πέργαμο (για 
το σύνολο των εγγραφών βλ. 
http://www.lib.uoa.gr/massimport).

● Θα συνεχίσουν να γίνονται προσπάθειες  
εμπλουτισμού και επαύξησης του πλήθους αυτών 
των εγγραφών.

● Δεν διασυνδέονται ρητά -εντός της Περγάμου- με 
κάποιον συγγραφέα (μέλος του ΕΚΠΑ) ώστε να 
εμφανίζονται στην ενότητα “Το υλικό μου” (είναι 
διαθέσιμο μέσα από τις προσωποποιημένες 
υπηρεσίες που αφορούν στο Ερευνητικό Υλικό και 
παρέχονται αφού κάνετε είσοδο στην Πέργαμο με 
χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού).

● Παρέχεται η δυνατότητα διασύνδεσης μέσω 
αιτήματος συγγραφικής συνυπευθυνότητας.
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Πως μπορώ να αιτηθώ συγγραφική 
συνυπευθυνότητα (co-authorship); [περίπτωση Α]

Αν εντοπίσετε από την αναζήτησή σας 
εγγραφές, από τις μαζικά εισαχθείσες, στις 
οποίες είστε ο/η μοναδικός/ή συγγραφέας ή 
μέλος της συγγραφικής ομάδας, μπορείτε να 
αιτηθείτε συγγραφική συνυπευθυνότητα ώστε 
οι εγγραφές να εμφανίζονται στην ενότητα “Το 
υλικό μου” (διαθέσιμο μέσα από τις 
προσωποποιημένες υπηρεσίες που αφορούν στο 
Ερευνητικό Υλικό και παρέχονται αφού κάνετε 
είσοδο στην Πέργαμο με χρήση του ιδρυματικού 
σας λογαριασμού).

➢ Συγκεντρώστε τους κωδικούς συστήματος των  
δημοσιεύσεων που σας αφορούν (οι μοναδικοί αριθμοί 
από τα uoadl:xxxxxxxxx που συνοδεύουν κάθε 
αντικείμενο στην Πέργαμο), και στείλτε τους στο 
Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών:

○ Είτε μέσω του https://helpdesk.lib.uoa.gr 
ανοίγοντας νέο αίτημα υποστήριξης επιλέγοντας 
ως “Είδος προβλήματος” την Πέργαμο

○ ‘Η με email στη διεύθυνση pergamos@lib.uoa.gr
➢ Προσέξτε και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις να 

χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email στο ΕΚΠΑ, να 
είναι εμφανή τα στοιχεία σας και να δηλώσετε ως θέμα 
“Αίτηση συγγραφικής συνυπευθυνότητας”. 

➢ Θα γίνει έλεγχος προς ικανοποίηση όλων των 
αιτημάτων.
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Πως μπορώ να αιτηθώ συγγραφική 
συνυπευθυνότητα (co-authorship); [περίπτωση Β]

Αν κατά την προσπάθειά σας να εισάγετε στην Πέργαμο 
κάποια ερευνητική δημοσίευσή σας μέσω DOI ή 
περισσότερες της μιας, μαζικά μέσω αρχείου BibTex, 
τότε αν το σύστημα βρει ότι κάποια  δημοσίευση 
υπάρχει ήδη:

➢ θα σας ενημερώσει σχετικά, 
➢ θα απορρίψει τη διπλή εισαγωγή και, 
➢ θα σας δώσει τη δυνατότητα να στείλετε αίτημα 

συνυπευθυνότητας (μέσω ηλ. ταχυδρομείου) στο 
χρήστη που έκανε την αρχική καταχώρηση (ή 
στο διαχειριστή αν πρόκειται για εγγραφή 
προϊόν της μαζικής εισαγωγής), ώστε να σας 
προσθέσει στους “συγγραφείς εντός ΕΚΠΑ”.
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Η Πέργαμος ενημερώνει ότι η 
δημοσίευση υπάρχει ήδη και 
δίνει το δικαίωμα αποστολής 
αιτήματος συνυπευθυνότητας.
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αιτήματος συνυπευθυνότητας.



Χρήσιμα

❏ Βοήθεια για τη χρήση της Περγάμου 
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/el/faq.html

❏ Πληροφορίες και οδηγίες εισαγωγής δημοσιεύσεων στη 
συλλογή Επιστημονικών δημοσιεύσεων και ερευνητικού 
υλικού 
http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-syl
logi-epistimonikes-dimosieyseis-ereynitiko-kai-allo-yliko.html

❏ Το Helpdesk της ΒΚΠ https://helpdesk.lib.uoa.gr

● Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
○ dibib@lib.uoa.gr

● Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών
○ ykb@lib.uoa.gr
○ pergamos@lib.uoa.gr
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