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1. Δημοσιεύσεις 
 

Για την καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα μίας δημοσίευσης ζητούνται τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

Πλήρη στοιχεία δημοσίευσης (Βιβλιογραφική Αναφορά) (Δίνεται παράδειγμα για το πώς 

καταχωρείται μία πλήρη δημοσίευση) 

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

 

Αναλυτικά 

1. Έτος  

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

2. Μήνας (Επιλογή από κατάλογο των 12 μηνών. Η επιλογή του μήνα γίνεται για να 

μπορούμε να εξάγουμε στοιχεία είτε για ακαδημαϊκό και ημερολογιακό έτος) 

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

3. Δημοσίευση σε (Επιλογή από κατάλογο, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Απογραφικό 

Δελτίο Διδάσκοντα) 

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

4. Τίτλος Δημοσίευσης/ Τίτλος Βιβλίου (Είναι μέρος της πλήρης δημοσίευσης) 

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

5. Τίτλος Κεφαλαίου (για βιβλία και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους) 

Προαιρετικό Πεδίο 

 

6. Τίτλος Περιοδικού- Τίτλος Συνεδρίου- Όνομα Εκδότη (για βιβλία) 

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

7. Περίληψη 

Προαιρετικό Πεδίο 

 



8. Συγγραφείς (εντός ΓΠΑ- μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ): Εδώ επιλέγονται από τον κατάλογο των 

μελών του διδακτικού – ερευνητικού προσωπικού εκείνοι που είναι στη συγγραφική 

ομάδα της συγκεκριμένης δημοσίευσης. Η καταχώρηση αυτή βοηθάει στη μοναδική 

εγγραφή κάθε δημοσίευσης με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μία φορά στους 

καταλόγους του Τμήματος αλλά παράλληλα και στον φάκελο του καθενός από τους 

συγγραφείς του ΓΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι αν καταχωρηθεί μία φορά μία δημοσίευση, τότε 

τα υπόλοιπα μέλη του ΓΠΑ που έχουν συμμετάσχει στη δημοσίευση αυτή δεν χρειάζεται 

να την καταχωρήσουν και εκείνοι. 

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

9. Θεματικές Ενότητες (λέξεις κλειδιά που περιγράφουν την εργασία) 

Προαιρετικό Πεδίο 

 

10. Γλώσσα: (Η γλώσσα στην οποία έχει συγγραφεί η δημοσίευση) 

Υποχρεωτικό Πεδίο  

 

11. Σχετική ιστοσελίδα: (αν υπάρχει δημοσιευμένη στο διαδίκτυο) 

Προαιρετικό Πεδίο 

 

12. Αναγνωριστικό τεκμήριο στο Scopus 

Προαιρετικό Πεδίο 

  



2. Ερευνητικά Προγράμματα 
 

 

Για την καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ενός ερευνητικού προγράμματος 

ζητούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Τίτλος 

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

Ημερομηνία έναρξης: επιλογή από κατάλογο μηνών και ετών 

Ημερομηνία λήξης: επιλογή από κατάλογο μηνών και ετών 

Σημείωση: η καταχώρηση της ημερομηνίας έναρξης και λήξης ενός προγράμματος, 

διευκολύνει στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων (προσωπικών ή στο σύνολο του Τμήματος ή 

του Πανεπιστημίου) ανά έτος, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρείται κάθε έτος. 

 

2. Η θέση του μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ στο Πρόγραμμα – Συμμετέχων ή συντονιστής 

Υποχρεωτικό Πεδίο 

 

3. Προϋπολογισμός (σε ευρώ) 

Εισαγωγή αριθμού 

 

4. Συντονιστής- Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 

5. Χρηματοδότης 

 

6. Κωδικός Προγράμματος (όπως αυτός ορίζεται από τον ΕΛΚΕ) 

 


